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Talentovaný Adámek 
zaujal skauty NHL
Obránce Ocelářů se chystá  

na MS do 18 let sTr. 18

Závod aut na vodík 
vyhráli kluci z Třince
Tým SOŠ TŽ se svým modelem 

obhájil loňské vítězství sTr. 10

INZERCE

Na Gírové jsou vlci
BUKOVEC, HrČAVA Jsou tady. Po téměř dvou desetiletích se na česko-slovenském pomezí 
opět pohybují vlci ve smečce. Jejich přítomnost potvrdili dobrovolníci z Hnutí Duha, kteří 
pečlivě mapovali také Jablunkovské mezihoří. A právě v lokalitě hory Gírová objevili stopy.

PAVLA MrOČKOVÁ

„Výskyt tří vlků byl potvrzen fo-
topastmi i stopováním opakovaně 
během celé zimy. Vzácněji se jed-
notliví vlci objevili také v severní 
části Moravskoslezských Beskyd a 
ve Slezských Beskydech. Fotopasti 
také odhalily, že v Beskydech a v Ja-
vorníkách žije minimálně jedenáct 

dospělých rysů a pět koťat a jeden 
medvěd,“ potvrdila Dana Barto-
šová ze Správy Chráněné krajinné 
oblasti Beskydy. Jak dále řekla, na 
Jablunkovsku byly stopy vlka bě-
hem letošního mapování šelem 
zjištěny nedaleko obce Hrčava. „Za 
připomenutí stojí to, že právě v le-
sích v blízkosti Hrčavy má pomní-
ček poslední český vlk zastřelený v 
roce 1914,“ připomenula zooložka.

S přítomností vlků tak musí po-
čítat hlavně chovatelé ovcí a koz. 
Turisté se obávat nemusí, vlci totiž 
jsou plaší a po staletí systematic-
kého pronásledování mají zakódo-
váno, že člověk pro ně znamená 
velké nebezpečí, před kterým pr-
chají. „Zatím jsem u našeho stáda 
žádného vlka neviděl, ale věřím, že 
tady jsou. Jsme na jejich migrační 
trase a bylo by naivní domnívat se, 
že se nám vyhnou,“ řekl například 
chovatel ovcí, starosta Hrčavy 
Petr Staňo. Loni byl poblíž Hrčavy 
spatřen dokonce medvěd, takže 
přítomnost vlků ho nepřekvapuje.

„Jsem přesvědčen, že vlci do naší 
přírody patří. Na nás lidech pak je, 
abychom si dokázali ochránit svůj 
majetek. Takže já mám elektrické 
ohradníky, a hlavně psy. Náš Slo-
venský čuvač s ovcemi vyrůstal a 
bere je tak doslova jako svou rodi-
nu. Má skoro 60 kilo a je tou nejlepší 
prevencí před napadením vlky,“ je si 
jist chovatel. Připustil, že ohradní-
ky i psy si pořídil hlavně kvůli zlo-
dějům. Nyní je ale rád, že je má a že 
jeho ovce ochrání i před vlky.

V třinci vypukla hokejová horečka
TŘINEC Celý region žije hokejem a všichni drží pěsti, aby Oceláři porazili 
ve finále brněnskou Kometu. Však také fanoušci ve vyprodané Werk 
Areně dali svou podporu třineckému týmu najevo hlasitým povzbuzo-
váním. A dosytosti si užili nejen kvalitní hokej, ale také doprovodný 
program, jak je patrné z fotoreportáže, kterou přinášíme na straně 7. 

V současné chvíli mají oba týmy k titulu stejně daleko. série po-
kračuje ve středu a ve čtvrtek v Brně. Oba zápasy můžete v přímém 
přenosu sledovat i na náměstí svobody v Třinci prostřednictvím velko-
plošné obrazovky. Přijďte společně fandit třineckým hokejistům! 

Více informací si přečtete na straně 20.  (lc, foto Petr rubal)

Muž chtěl zabránit bitce, 
stálo ho to život
třIneC Padesátiletý muž z Třince 
se snažil zabránit potyčce mezi 
mladíkem a jeho padesátiletým 
protivníkem. Utržil ale ránu do 
hlavy, upadnul a na místě zemřel. 
Pachateli hrozí desetileté vězení.

Vše začalo v jedné z třineckých 
restaurací v pondělí 9. dubna. Po-
dle policie se dva alkoholem posil-
nění muži, jeden osmnáctiletý a 
druhý o 40 let starší, začali kolem 
21. hodiny nejprve slovně napa-
dat a následně hádka přerostla ve 
rvačku. Tu se podařilo ještě ukon-
čit bez následků.

Po půlnoci, tedy v první hodi-
ně dne 10. dubna, se ale muži se-
tkali znovu, tentokrát před jinou 
restaurací v Třinci. Opět se mezi 

nimi rozvinula slovní rozepře, 
která gradovala ve fyzický atak. 
„Tomu se snažil zabránit přítom-
ný padesátiletý muž, kterého měl 
čerstvě plnoletý podezřelý udeřit 
pěstí do hlavy. Poškozený však po 
úderu upadl na chodník a způso-
beným zraněním na místě podle-
hl. Agresor, aniž by zjišťoval stav 
napadeného či mu nějak pomohl, 
z místa činu odešel,“ informovala 
krajská policejní mluvčí Gabriela 

Holčáková. Daleko ale mladík ne-
došel, zadrželi jej po chvíli policis-
té speciální pořádkové jednotky.

„Vrchní komisař moravskoslez-
ské policie zahájil trestní stíhání 
pro zvlášť závažný zločin ublížení 
na zdraví a přečin výtržnictví a uči-
nil podnět k podání návrhu na vze-
tí obviněného do vazby. Pachateli 
předmětného protiprávního jedná-
ní hrozí trest odnětí svobody až na 
deset let,“ doplnila mluvčí.  (mr)

Vidět vlka ve volné přírodě je mimořádný zážitek.  Ilustrační foto: Karel Brož POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ...2  u
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Na Gírové jsou vlci
Dana Bartošová na slova Petra 
Staňa navázala: „Ačkoli třeba vlo-
ni nebyly v Beskydech hlášeny 
žádné vlčí škody, je třeba počítat s 
trvalou přítomností vlků, medvě-
dů a rysů ve zdejších horách. Vlci 
mají v lese nenahraditelnou úlo-
hu, pomáhají udržovat přírodní 
rovnováhu.  Snižují počty velkých 
kopytníků a divokých prasat, kte-
ří působí velké škody lesníkům i 
zemědělcům. Naší krajině prospí-
vají divoké šelmy i hospodářská 
zvířata. Řešíme tak složitý úkol, 
aby tu spolu mohli žít. Stát pro-
to hradí škody způsobené vlkem 
a také preventivní opatření na 
ochranu hospodářských zvířat. 
Správa CHKO Beskydy může cho-
vatelům, kteří se potýkají s opa-
kovanými útoky šelem, zapůjčit 
síťové elektrické ohradníky.“

Systematický monitoring vel-
kých šelem s pomocí dobrovol-
níků vlčích hlídek provádí Hnutí 
Duha ve spolupráci s Agenturou 
ochrany přírody a krajiny ČR a 
Správou CHKO Beskydy.

„Díky intenzivnímu celoroční-
mu monitoringu velkých šelem 
jsme měli informace o pohybu vl-
čice v Javorníkách celý loňský rok. 
Na podzim se k vlčici přidali další 
dva dospělí jedinci a nyní tvoří 
malou tříčlennou smečku, která 
se pohybuje po celých Javorní-
kách od Makova na Slovensku až 
po Pulčín na Moravě. I v následují-
cích měsících budeme pohyb vlků 
podrobně sledovat. Uvítáme také 
poznatky o pohybu vlků i dal-
ších velkých šelem od veřejnosti 
na e-mail stopy@selmy.cz,“ říká 
Michal Bojda, terénní pracovník 
Hnutí Duha.

POKRAČOVÁNÍ ZE STRANY...1  

Na opravu mostu 
přihodili tři miliony
PÍsEK O navýšení rozpočtu na rekonstrukci Byrtusovského mostu museli rozhodnout 
písečtí zastupitelé na svém posledním zasedání. Od zpracování projektu totiž podražily 
stavební práce. Lávka přes Olši je ve špatném stavu a je nezbytné ji opravit.

FILIP MUrOŇ 

Při schvalování rozpočtu na rok 
2018 vedení obce vycházelo z pro-
jektu vypracovaného už v minu-
lém volebním období. Ten počítal s 
částkou dva miliony korun, kterou 
také Písek schválil. „Po aktualizaci 
projektu, vypracování projektové 
dokumentace na realizaci stavby 
a vzhledem k rostoucím cenám ve 
stavebnictví se částka vyšplhala 
k necelým pěti milionům korun,“ 
uvedla starostka Věra Szkandero-
vá. Zastupitelstvo tak stálo před 
rozhodnutím, zda navýší rozpočet 
o tři miliony, nebo rozpadající se 
most časem uzavře.

Starý projekt byl připraven kvů-
li havarijnímu stavu už tehdy. V té 
době se však pro realizaci v Písku 
nerozhodli. „Od té doby už uběhlo 
několik let a musím říct, že pokud 
bychom se do rekonstrukcí nepus-
tili, koledovali bychom si o pro-
blém,“ přiznala starostka Písku. 
„Mě jen mrzí, že jsme se do prací 
nepustili už před lety. Mohli jsme 
ušetřit stovky tisíc a nemuseli by-
chom dnes stát před rozhodnutím 

o navyšování rozpočtu,“ reagoval 
během jednání místostarosta Jan 
Bojko. Zastupitelstvo i tak jedno-
myslně rozhodlo o navýšení roz-
počtu na rekonstrukci.

Stavba před několika dny znovu 
získala stavební povolení, a obec 
se tak připravuje na výběrové ří-
zení. „Se samotnou opravou by se 
mohlo začít kolem léta, přesnější 
informace ale budeme vědět až po 
dokončení výběrového řízení, to 

bude také chvíle, kdy budeme znát 
i konečnou cenu opravy,“ upřesnila 
starostka. 

Rekonstrukce by měla zahrno-
vat odbourání stávajícího mostní-
ho svršku až na nosnou konstruk-
ci, sanaci spodní stavby, položení 
nové izolace, opravu mostních zá-
věrů, říms, vozovky a bezpečnost-
ního zařízení. U pilířů by pak mělo 
dojít k obetonování paty a její opev-
nění lomovým kamenem.

Most je už několik let v havarijním stavu. Foto: fm

Stezka konečně spěje k realizaci
ROPICe Po dvou letech peripetií 
v majetkoprávní přípravě spěje 
budoucí stezka pro chodce a cyk-
listy Ropice-Nebory krůček po 
krůčku k realizaci. Záměr se ko-
nečně podařilo posunout do fáze 
stavebního řízení.

„Už na tom pracujeme straš-
ně dlouho,“ posteskla si ropická 
starostka Uršula Waniová s tím, 
že značné zdržení vzniklo v prů-
běhu majetkoprávní přípravy 
trasy. „Jeden z vlastníků pozem-
ků, který není občanem Ropice, 
nám nechtěl dát souhlas, jednání 
s ním byla nekonečná, a když už 
nám dal smlouvu o právu pro-
vést stavbu, pozemek šmahem 
prodal. Čas letěl, půl roku jsme 

čekali na vyjádření ke stavbě ze 
strany Ředitelství silnic a dálnic 
jako majitele sousedního pozem-
ku, a mezitím další vlastník ze-
mřel,“ přiblížila důvody časových 
průtahů.

Nyní už obec má územní roz-
hodnutí. V minulých dnech poda-
la stavebnímu úřadu žádost o sta-
vební povolení a také na Místní 
akční skupinu Pobeskydí žádost 
o dotaci. „Dotace v případě schvá-
lení žádosti tvoří 95 procent způ-
sobilých výdajů projektu,“ uvedla 
Waniová.

Stezka podél frekventované sil-
nice I/11 propojí Ropici s Třincem. 
Naváže na přibližně dvaapůlkilo-
metrovou společnou stezku pro 

chodce a cyklisty, jejíž první úsek 
Ropice postavila už v roce 2013 a 
druhou část z centra obce po Čes-
ký Těšín pak v roce následujícím. 
„Chybějící úsek, který nás propojí 
s třineckou částí Nebory, je v na-
šem katastru dlouhý 632 metrů a 
na katastru Třince zhruba 70 me-
trů,“ řekla starostka Waniová. 

Doplnila, že projektové náklady 
na stavbu ropické části stezky jsou 
vyčísleny na 4,2 milionu korun bez 
DPH, cena samozřejmě vzejde z 
výběrového řízení na zhotovitele. 
„S realizací počítáme příští rok,“ 
dodala starostka. Cyklisté a chod-
ci se pak bezpečně dostanou po 
souvislé stezce od Českého Těšína 
až do Třince.  (ab)

Nová pískoviště jsou odolnější
ČeSKÝ tĚŠÍn Dvě nová pískoviště 
vyrostla na sídlišti ve Svibici. Jde 
o moderní zařízení, u nějž není 
nutná údržba jako v případě star-
ších dřevěných zábavních prvků.

V minulých letech nechal Český 
Těšín zrekonstruovat nejen tři be-
tonová pískoviště v ulici Hornické a 
v parku Na Rozvoji na mnohem mo-
dernější a barevnější herní prvky, 
ale vybudoval i nová oplocená hři-
ště na sídlišti U Mlékárny a v parku 
Adama Sikory. Nyní přibyly další 
moderní zábavní prvky ve Svibici.

„V zimě jsme osadili zcela nové 
pískoviště v ulici Okružní a před 
nedávnem i v ulici Kysucké. Na 
Okružní chybělo pískoviště zcela 

a na Kysucké je stávající pískovi-
ště příliš malé a nedostačující. 
Jedná se o moderní zařízení z 

plastů odolných vůči působení 
atmosférických vlivů. Není u něj 
nutná údržba a má mnohem delší 
životnost než betonový typ s dře-
věnou deskou,“ uvedla referentka 
městské zeleně Lada Večeřová. 
Pořízení jedné atrakce vychází 
zhruba na 60 tisíc korun.

Na území města je momentálně 
37 veřejných pískovišť. „V průběhu 
roku město doplňuje písek v zaří-
zeních, kde je potřeba. Opravují 
se a natírají dřevěné latě. Zařízení 
pro děti, kde si občané stěžovali na 
pejskaře, byla doplněna o cedule 
se zákazem vstupu psů do prosto-
ru hřiště,“ doplnila mluvčí radnice 
Dorota Havlíková.  (fm)Nové pískoviště ve svibici. Foto: fm

KRIMI

Hlasitou zábavou rušili okolí
TŘINEC Půlnoční mejdan rušil obyvatele části Kanada natolik, že 
přivolali strážníky městské policie. Nájemník, který se o hlasitou 
zábavu postaral, pak hlídce přiznal, že měl doma oslavu. Za rušení 
nočního klidu mu byl udělen příkaz na blokovou pokutu.  (th)

Za volantem pod vlivem drog
ČESKÝ TĚŠÍN Nestandardní chování a rozšířené zorničky prozradily 
řidiče, že je pod vlivem drog. Hlídka českotěšínské městské policie 
šoféra zastavila v pátek 13. dubna, když poblíž základní školy na ulici 
Slovenské kontrolovala dodržování předepsané rychlosti v obci. Muž 
jevil známky užití psychotropních látek, proto jej strážníci vyzvali k 
provedení testu na drogy, a protože byl výsledek pozitivní, přivolali 
kolegy z Policie ČR. Ti si celou záležitost převzali k dořešení.  (th)

Mladistvým zachutnalo pivo
TŘINEC Při víkendové akci městských strážníků zaměřené na konzu-
maci alkoholu mladistvými byli v místní provozovně přistiženi tři mla-
diství s pivem v ruce. Orientační zkouška prokázala alkohol v jejich 
dechu. Alkoholický nápoj jim podle jejich sdělení prodala číšnice. Ta 
to však popřela. Podezření z přestupkového jednání bude oznámeno 
příslušnému správnímu orgánu. Nezletilí byli na místě předáni rodi-
čům, o záležitosti bude informován odbor sociálních věcí.  (th)

ano si řekli po „Jackovsku“

JABLUNKOV Nevěsta a ženich, svědkové, kteří přihlížejí společné-
mu „ano“, prstýnky, první polibek. Zdálo by se, že jde o svatbu 
jako každou jinou. Ale přeci jen byl obřad, který se konal v pátek 
13. dubna na jablunkovské radnici, v něčem ojedinělý. Nesl se v 
„jackovském“ stylu.

Přesně tak se rozhodli vstoupit do manželství Kateřina Klimšová 
a Daniel raj. Bílé svatební šaty a smoking nahradily kroje a sváteční 
atmosféru vykouzlil ještě před samotným obřadem folklorní soubor 
z Brenné i malí Jackové, kteří pak ve špalíru dovedli nevěstu s že-
nichem k oddávajícímu starostovi Jiřímu Hamrozimu. Po ceremonii 
svatební veselí pokračovalo, jak jinak než po „Jackovsku“.  (pm)

2 Z rEgIONU



TŘINECKÝ / TRZYNIECKI / HUTNÍK / 18. dubNa – 24. dubNa 2018 3

dvě školy propojí 
nová tělocvična
TŘINEC Na zhruba 70milionovou stavbu tělocvičny, v níž budou nejen při hodinách tělocviku 
dovádět děti z české i polské školy, se chystají v Třinci. Radní v minulých dnech vybrali 
zhotovitele zakázky, který se podepíše pod vůbec první projekt s prvky BIM ve městě.

Tělocvična vyroste mezi Základní 
školou Gustawa Przeczka a sou-
sední Jubilejní Masarykovou zá-
kladní školou. Nabídne téměř tisíc 
metrů čtverečních pro sportovní 
aktivity i potřebné zázemí jako 
šatny, sprchy, nářaďovnu či kabi-
net. Bude však také vhodným mís-
tem pro kulturní akce obou škol. 
Právě s nimi tělocvičnu propojí 
chodba a kryté zastřešení, takže 
se do hodin tělocviku školáci do-
stanou pohodlně suchou nohou.

„Těšíme se z toho, že tento pro-
jekt podpoří dobré česko-polské 
vztahy v našem městě. A kde jin-
de je budovat a pěstovat než prá-
vě u dětí,“ uvedla starostka Věra 
Palkovská.

Do veřejné soutěže na zhoto-
vitele se přihlásily čtyři stavební 
firmy. Rada vybrala nejlevnější 
nabídku a po podpisu smlouvy již 
nic nebrání tomu, aby se stavbaři 
pustili do „veledíla“. Již se startem 

současného školního roku, kdy se 
slavnostně poklepalo na základ-
ní kámen budoucí tělocvičny, se 
rozběhly přípravné práce jako 
přeložky sítí a kácení stromů. Do 
samotné stavby se pustí vítězná 
firma v průběhu května a na její 
zhotovení bude potřebovat zhru-
ba 10 měsíců.

A realizace nebude jednoduchá. 
Projekt je pilotní akcí, při které 

město plánuje využít metodu BIM. 
Díky ní chce na jednom centrál-
ním úložišti sdílet informace, kte-
ré se v průběhu výstavby objeví, 
ať už se bude jednat o dodané ma-
teriály, anebo komunikaci každé 
složky stavby od dodavatele, přes 
subdodavatele až po technický 
nebo autorský dozor. Tyto nasbí-
rané informace by měly ulehčit 
orientaci při správě objektu.  (pm)

Tělocvična nabídne téměř tisíc metrů čtverečních pro sportování.  Vizuál: MěÚ

Hmyzí domečky i omalovánky 
dostane sedm školek v regionu
rEgION Třinecké železárny v letošním roce pomáhají opylovačům. 
Do sedmi školek regionu darují hmyzí domky, díky nimž se daří za-
bydlování včelek samotářek či čmeláků. Výroby se ujali žáci střední 
odborné školy Třineckých železáren.

„Každý rok se snažíme najít živočišný druh, na jehož ochranu se 
zaměříme. Letos jsme svou pozornost obrátili k hmyzím opylova-
čům, kteří jsou v přírodě velmi důležití pro rozmnožování rostlin 
a vlivem lidské činnosti jich v krajině ubývá,“ vysvětluje radim 
Klimša, vedoucí odboru životního prostředí třinecké hutě. 

různé druhy hmyzích domečků směřují v těchto dnech do zahrad 
mateřských školek v regionu, například v Třinci, Písku či Nýdku. Na 
louku revitalizované bývalé skládky odpadů Neboranka pracovníci 
hutě umístí také speciální budky pro čmeláky, jejichž ochrana se 
dostává do popředí pozornosti ochránců přírody. 

Čmeláci i včelky samotářky patří k mírumilovným tvorům a do za-
hrad školek jsou proto vhodné. Jejich úloha v oblasti opylení rostlin 
je stejně důležitá jako u včel medonosných. „Věříme, že pozorování 
těchto druhů hmyzu bude pro děti zajímavé a pomůže budování 
vztahu k přírodě i počátku chápání přírodních pochodů a zákoni-
tostí,“ říká ředitel pro personalistiku a vnější vztahy TŽ Ivo Žižka.

Školky spolu s dřevěnými domky získají také speciálně pro tento 
účel vytvořenou omalovánku s vysvětlením, proč jsou hmyzí opylo-
vači v krajině i zahradách nepostradatelní.

Opylovací činnost včelstva je bezpochyby nejdůležitějším včelím 
produktem. Hmyzosnubné rostliny jsou na opylení hmyzem přímo 
závislé – bez něj by nedošlo k produkci semen, nutných pro rozmno-
žování rostlin. V našich podmínkách je asi 20 % rostlinných druhů 
větrosnubných, zbývajících 80 % opylovává hmyz.

Péče o životní prostředí je nedílnou součástí systému řízení 
Třineckých železáren. Dlouhodobě se hutní podnik snaží řadou 
aktivit snižovat negativní dopady na přírodu, zejména v oblasti 
čistoty ovzduší a vod investicemi do technologií, pravidelným 
úklidem okolí fabriky, výsadbou zeleně i podporou biodiverzity v 
přírodě.  (pj, foto: jw)

Řeka upraví nevzhledné 
hlavní parkoviště
řeKa Hned při příjezdu do Řeky 
lidé projíždí kolem parkoviště, 
které v současné době nemá pří-
liš optimálně nastavené možnosti 
parkování a také nepůsobí estetic-
kým dojmem. To se ale má změnit.

„Plánujeme rozsáhlou rekonstrukci 
celé této plochy. V tuto chvíli pracu-
jeme na získání stavebního povole-
ní a chceme se co možná nejdříve 
pustit do stavebních prací,“ řekl 
starosta Řeky Tomáš Tomeczek.

Na parkovišti zmizí nevzhledné 
panely a nahradí je obrubníky, ve-
dení obce slibuje více zeleně a pře-
hlednější stání pro auta. Vymění 
také starou plechovou autobuso-
vou zastávku za pěknou dřevěnou. 
„Navíc zmizí i kontejnery na sepa-
rovaný odpad, které také na kráse 
nepřidávají. A to je další investice, 
která nás letos čeká, a to vybudo-
vání podzemních kontejnerů,“ při-
pomenul starosta.

Obec hodlá rekonstrukci parko-
viště hradit ze svého rozpočtu. Jak 
vysoká to bude částka, v tuto chví-
li ještě neví. V současné době však 
čeká, zda dostane dotaci na vybu-
dování podzemních kontejnerů. 
Pokud se tak nestane, bude je zčásti 
financovat také z rozpočtu. „Roz-
hodně bychom udělali aspoň ty u 
opraveného parkoviště. Se zbytkem 
bychom počkali na další dotační ti-
tul,“ vysvětlil Tomeczek.  (mr)Celé prostranství čeká rozsáhlá rekonstrukce. Foto: mr

dealer pervitinu inkasoval 
od klientů peníze i potraviny
třIneC Porušoval zákon, už dříve 
byl ve vězení, a přesto v trestné 
činnosti pokračoval dál. Řeč je o 
čtyřiapadesátiletém muži, který 
opakovaně distribuoval drogy.

Nenapraveného distributora 
ale opět chytili třinečtí krimina-
listé. „Od května minulého roku 
do března letošního roku měl na 
Třinecku, Frýdecko-Místecku, ale 
i jinde distribuovat v mnoha pří-
padech omamné a psychotropní 
látky. Za ně od svých klientů in-
kasoval nejen finanční prostřed-
ky, ale také potraviny a elektro-

niku. Pervitin prodával nejen 
náhodným osobám, ale přede-
vším svým stálým klientům,“ 
popsala policejní mluvčí Karolí-
na Bělunková s tím, že jednomu 
z ‚klientů‘ poskytl drogu skoro 
osmdesátkrát. Od svých stálých 
zákazníků si tak měl mimo jiné 
přijít na více jak sedmdesát tisíc 
korun.

Pikantní na celém případu je, 
že pachatel se jednání obdobného 
charakteru dopustil již v minu-
losti, za což byl rozsudkem Kraj-
ského soudu v Ostravě potrestán 

a odsouzen nepodmíněným tres-
tem odnětí svobody.

„Zadrženému čtyřiapadesátile-
tému pachateli je již sděleno obvi-
nění ze zvlášť závažného zločinu 
nedovolená výroba a jiné nakládá-
ní s omamnými a psychotropními 
látkami a s jedy, za což mu může 
být uložen trest odnětí svobody 
ve výši od dvou do deseti let,“ upo-
zornila mluvčí a dodala: „V součas-
né době je obviněný muž stíhán 
vazebně. Obviněný má pět zázna-
mů v rejstříku trestů, většinou za 
obdobnou trestnou činnost.“  (mr)

Na opravu silnic mají 
nachystány tři miliony
VendRYnĚ Třímilionový balík 
má připravený Vendryně pro le-
tošní opravu svých komunikací. 
Díry, výmoly a další nedostatky 
vykoukly po zimě, a tak se v obci 
vydali na každoroční obhlídku 
místních silnic. Těch Vendryňští 
spravují na 42 kilometrů.

„Vytipovány jsou komunikace, 
které utrpěly újmu během stavby 
obchvatu, ale také poničené úse-
ky v okrajových částech obce,“ na-
značil starosta Bohuslav Raszka.

Silničáři by se tak měli pustit 
do opravy hlavní trasy na Zaolší, 
silnice přes lokalitu Rybářovice, 
rekonstruovat se bude i doprav-
ně vytížená spojka s Bystřicí ve 
Vendryňských zadcích či koncové 
části komunikací za kulturním 
domem Czytelnia. Trasy dotčené 
výstavbou nové rychlostní silnice 
pak zaplatí investor obchvatu.

„Přesnou podobu oprav určí 
rada, práce by se měly rozjet v létě,“ 
uzavřel starosta.  (pm)

Oslavte den Země a přijďte uklidit město 

TŘINEC  Den Země se bude v Třinci slavit v pátek 20. dubna od 8 do 
13 hodin na náměstí svobody. Pro děti je připraven bohatý program, 
jako například mobilní planetárium, poznávání šelem a dravých 
ptáků, život včel či různé soutěže a tvořivé dílničky. Vstupné je dob-
rovolné, v podobě malé hračky, která poputuje dětem na Ukrajinu.  

Ve stejný den se Třinec zapojí do dobrovolnické akce Ukliďme 
svět, ukliďme Česko! Zapojit se může každý. stačí nafasovat plas-
tové pytle v kanceláři 113 na radnici a vyrazit. Po ukončení úklidu 
město zajistí odvoz odpadu z dohodnutého místa.  (mr)

Z  rEgIONU
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Co (možná) nevíte o svých spolupracovnících

JIŘÍ WAWrZACZ

Vážení werkovi kolegové,
setkáváme se na chodbách, v šat-
ně, jídelně, autobuse, v provozech 
či kancelářích, prostě ve werku, a 
přesto o sobě často nevíme vůbec 
nic. Abychom to alespoň částečně 
změnili, pokračujeme v dlouho-
dobé anketě, ve které předsta-
vujeme zajímavé, tvůrčí a aktivní 
zaměstnance firem naší skupiny 
TŽ–Ms. A nyní již k dalšímu 
oslovenému, kterým je tentokrát 
pracovník Energetiky Třinec

MArEK BYsTrOŇ, 42 let, rodák z 
Vendryně. Ženatý, manželka Pav-
lína pracuje rovněž na Energetice 
Třinec, má dva syny, Filipa, 14 let, 
a Vojtěcha, 9 let.

?  Vzdělání?
sOU Kanada: Elektromechanik 
pro stroje a zařízení, Iss Frýdek-
-Místek: Podnikání v technických 

povoláních. Nyní studuji 3. ročník 
VŠB-TU Ostrava obor Energetika 
21. století.

?  Jak dlouho pracujete ve sku-
pině a kterými pracovišti jste 
prošel?
Můj profesní život je spjat s 
Energetikou Třinec. Letos tomu 
bude 25 let, kdy jsem nastoupil na 
Teplárnu E2 jako střídač. Postu-

pem času jsem mohl zastupovat 
většinu kolegů na směně. Tedy 
strojníka vodního hospodářství, 
strojníka turbogenerátorů a tur-
bokompresorů, strojníka napáje-
cích čerpadel, topiče, operátora i 
provozního elektrikáře. Po další 
době i vrchního topiče, vrchního 
strojníka a následně vedoucího 
směny.

?  Vaše současné pracovní 
zařazení?
Nyní pracuji jako vedoucí směny 
na Teplárně E2 Energetiky Třinec.

?  na jaký počin vykonaný v do-
savadní pracovní kariéře vámi 
nebo společně se spolupracov-
níky jste hrdý?
Jednoznačně to je postupná 
modernizace teplárny E2, a to 
za plného provozu. Prošli jsme 
spletitou cestou opatření a inves-
tic. Dle mého názoru je výsledek 
optimální. Přesto opravujeme a 
modernizujeme neustále, proto-

že instalovaná zařízení teplárny 
postupně stárnou.

?  Váš cíl, kterého byste chtěl 
dosáhnout v zaměstnání?
rád bych využil svých zkušeností 
k dalšímu technickému rozvoji 
společnosti.

?  Co by bylo dobré podle vás 
ve vaší firmě či skupině tŽ-MS 
zlepšit?
Nic zásadního mne nenapadá.

?  Jeden koníček, proč, co vás 
na něm nejvíce fascinuje?
Jednoznačně sport. Volba je už 
jen podle chuti, času a ročního 
období, buď se svou rodinou, 
nebo s přáteli. Třeba u vysokohor-
ské turistiky mě fascinuje ta směs 
námahy, adrenalinu a pokory s 
následnou odměnou úžasných 
výhledů.

?  Máte nějaké oblíbené místo k 
odpočinku?

Nejsem zrovna odpočinkový typ, 
ale během nedávných teplých 
dnů jsme si se ženou sedli na 
lavičku u domu a s kafíčkem v 
rukou nasávali sluneční energii. 
Úžasné.

?  Kam byste nejraději jel na 
dovolenou?
V zimě s rodinou na lyže a v létě k 
moři. Letošní volba je Jadran. Už 
se těším.

?  Kterou z domácích prací 
nesnášíte?
Mytí nádobí mi zrovna nepřirostlo 
k srdci.

?  Vaše nejoblíbenější jídlo?
„rojberka“ s restovanou zeleni-
nou, čerstvý chléb a orosené piv-
ko. Placky se „špyrkama“ nemůžu 
vynechat.

?  Vaříte rád?
Velmi rád, a fantazii při tom meze 
nekladu.

Setkání u technických norem a odborných publikací
gUsTAV CHWIsTEK,  
VEDOUCÍ TTs–sErVIs

tŽ Koncem března se v technické 
knihovně Třineckých železáren 
konaly „Dny otevřených dveří“. 
Hlavním smyslem akce bylo přiblí-

žit zájemcům činnost tohoto ser-
visního úseku oddělení Technické 
normy a knihovna, začleněného 
do odboru TTs-Servis. Jeho hlavní 
činností je řešení stížností a re-
klamací odběratelů výrobkového 
portfolia našich oceláren, válco-
ven a tažíren. Výstupem jsou pak 

nápravná opatření pro výrobní 
proces.

Více jak 50 návštěvníků včetně 
pozvaných bývalých zaměstnanců 
mohlo nahlédnout do útrob tohoto 
servisního centra. To, v rámci sku-
piny TŽ-MS, registruje na 70 000 
technických norem všech stupňů 

u 90 pověřených zaměstnanců a 
600 titulů technických specifikací 
zákazníků k jednotlivým nosným 
programům. Záznamy o jednotli-
vých změnách navedených tech-
nických norem, nových vydáních 
a platnosti jsou zaregistrovány do 
SW EviNor. V případě technických 
specifikací zákazníků Moravia Ste-
el je platnost dokumentů řešena v 
aplikaci LN.

Knižní fond čítá na 18 000 titulů  
i 60 titulů tuzemských a zahranič-
ních odborných časopisů (www.
trz.cz/knihovna). Spravujeme je v 
knihovním systému pro online ka-
talogizaci a půjčování knih. Velký 
důraz je kladen na problematiku 
rešerší, kde k jednotlivým nosným 
programům a důležitým výrobním 
agregátům jsou dle klíčových slov 
(75 hesel) měsíčně zasílány anota-
ce ze světové technické literatury. 
Tato činnost je nedílnou součástí 
vize pro příští léta – „Budoucnost 
oceli je v jejích stále lepších vlast-
nostech“.

Rešeršní činnost stejně jako 
překladatelská agenda je transpa-
rentně navedena v LN i pro ostat-
ní zájemce ze skupiny TŽ-MS. V 
současné době testujeme sofisti-
kovaný software pro překlady od 
firmy STAR Group, který co nejdřív 
budeme využívat pro vlastní zajiš-
tění odborných překladů, a to hlav-
ně pro zefektivnění a zkvalitnění 
překladatelské činnosti. Počínaje 
1. kvartálem 2018 Ocelářská unie 
(nástupce Hutnictví železa) pro-
střednictvím virtuálního úložiště 
(cloudu) sleduje nejnovější aktivity 
v oblasti revizí a tvorby nových no-
rem ISO a EN potřebných pro naši 
činnost. V souvislosti s připravova-
ným auditem dle IATF 16 949 jsme 
propojeni s Českou společností pro 
jakost, a to hlavně z důvodu zajiš-
ťování nových publikací týkajících 
se zejména automobilového prů-
myslu (VDA). Návštěvníci studovny 
technické knihovny se také mohou 
seznámit s publikacemi zejména 
o našem okolí.

Nařízení GdPR již klepe na dveře
MIrOsLAV NOgAWCZYK,  
VEDOUCÍ PPZ – OsOBNÍ ODDĚLENÍ

tŽ Přibližně měsíc nás dělí od velké 
změny na poli ochrany osobních 
údajů. Dne 25. května 2018 totiž 
vstoupí v účinnost nové Obecné 
nařízení na ochranu osobních úda-
jů, kterým EU zpřísňuje podmínky 
pro nakládání s osobními údaji. Na-
řízení, zkráceně označované jako 
GDPR (z anglického General Data 
Protection Regulation), dopadne 
prakticky na každého, kdo v rám-
ci své činnosti zpracovává nebo 
shromažďuje osobní údaje jiných 
osob, přičemž za osobní údaj ozna-
čuje jakýkoliv údaj, který může být 
vztažen ke konkrétní identifikova-
né nebo identifikovatelné osobě. 
Nedotkne se pouze případů, kdy 

osobní údaje jsou shromažďovány 
a zpracovávány pro vlastní soukro-
mou potřebu.

GDPR zásadním způsobem 
mění dosud v ČR platná pravidla 
pro nakládání s osobními údaji. 
Nově totiž namísto konkrétních 
ustanovení a pravidel zavádí pouze 
obecné zásady. Ponechává na těch, 
kdo je zpracovávají, tzv. správcích, 
popř. zpracovatelích údajů, aby 
sami rozhodli, jak budou s osobní-
mi údaji nakládat, aby byli v soula-
du s GDPR. Zároveň však nesou pl-
nou odpovědnost za tento soulad. 
V případě kontroly jej budou muset 
sami obhájit. GDPR vedle toho pro-
hlubuje a zpřísňuje některá pravi-
dla a povinnosti týkající se např. 
informační povinnosti, zpracování 
zvláštních kategorií osobních úda-
jů, automatizovaného zpracování, 

evidence a šetření případů poru-
šení zabezpečení osobních údajů 
včetně oznamovací povinnosti a v 
neposlední řadě práv jednotlivých 
osob, tzv. subjektů osobních údajů. 
Obrovské je pak zvýšení případ-
ných sankcí, kdy pokuta může do-
sáhnout výše 20 mil. eur nebo 4 % 
celosvětového obratu organizace. 
Pro srovnání nejvyšší možná poku-
ta podle stávající české úpravy je 10 
mil. korun.

Šíře záběru nového nařízení, 
novost některých institutů či po-
vinností a změna koncepce s pře-
nesením veškeré odpovědnosti na 
správce údajů samozřejmě vyžadu-
jí pečlivou přípravu, a tak v mnoha 
firmách již po řadu měsíců probíhá 
horečná činnost.

Nejinak tomu je i v TŽ, kde již 
od jara loňského roku funguje 

tým pro implementaci GDPR. V 
rámci zavádění nové právní úpra-
vy do podmínek TŽ proběhlo roz-
sáhlé mapování aktuálního stavu 
zpracování osobních údajů napříč 
celým podnikem. Je nutné si uvě-
domit, že osobní údaje nezpraco-
vávají jen pracovníci specializova-
ných útvarů, jako jsou personalisté 
nebo účetní, ale také řada dalších 
zaměstnanců v rámci odborných 
útvarů i provozů včetně každého 
vedoucího zaměstnance. Na ty 
všechny klade GDPR nemalé ná-
roky a všichni bez výjimky budou 
muset dodržovat nová vnitropod-
niková pravidla.

Přes složitost problematiky, kdy  
ani sami lektoři a úředníci nejsou 
ve svých výkladech nových pravi-
del jednotní, vykonal implemen-
tační tým velký kus práce. Zásad-

ním způsobem adaptoval systém 
ochrany osobních údajů v TŽ na no-
vou právní úpravu. I přesto již dnes 
víme, že 25. května práce nekončí a 
i nadále bude nutné systém ochra-
ny osobních údajů sledovat a dále 
vylepšovat. Toto si samozřejmě vy-
žádá také školení zaměstnanců o 
nové vnitropodnikové legislativě a 
z ní vyplývajících povinnostech.

Sebelépe připravený systém 
však sám o sobě nezajistí plný 
soulad s přísnými požadavky 
GDPR. Nezastupitelná a rozhodu-
jící je role samotných zaměstnan-
ců, kteří s osobními údaji pracují 
nebo s nimi přicházejí do styku. 
Právě jejich přístup k dodržování 
nových pravidel, povinností i od-
povědností bude klíčový pro to, 
zda TŽ i celá skupina obstojí při 
případných kontrolách.

Dny otevřených dveří v technické knihovně TŽ se těšily značnému zájmu. Foto: Jiří Wawrzacz
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Rok 2017 byl pro Strojírny a stavby 
Třinec historicky nejúspěšnějším
TŘINEC Akciová společnost Strojírny a stavby Třinec (SaS), která patří k největším dceřiným společnostem skupiny Třinecké železárny – Moravia Steel, 
pokračovala v uplynulém roce v naplňování dlouhodobých cílů, a to zvýšení objemu zakázek pro externí trh. To se společnosti úspěšně dařilo zejména  
v dodávkách technologických celků, ocelových konstrukcí a výkovků.

MIrOsLAV KOVÁŘÍK,  
PŘEDsEDA PŘEDsTAVENsTVA 
A ŘEDITEL sPOLEČNOsTI

Dalším dlouhodobým cílem bylo 
plnění úkolů pro skupinu TŽ-MS, 
zejména v oblasti modernizač-
ních akcí a údržby, a tím zajiště-
ní plynulého chodu výroby v celé 
skupině TŽ-MS.

V oblasti finančních ukazate-
lů jsme v uplynulém roce dosáh-
li hospodářského výsledku před 
zdaněním ve výši 68,8 mil. Kč, 
čímž jsme překročili plán o 3,8 
mil. Kč. Tržby za prodej výrobků 
a služeb při počtu zaměstnanců 
1324 činily 2 120 mil. Kč, což je 
nejlepší výsledek od vzniku spo-
lečnosti SaS.

Počátek roku 2017 z hledis-
ka zakázkové naplněnosti nebyl 
vůbec jednoduchý jak v oblasti 
strojírenství, tak ve stavebnic-
tví. Nicméně v průběhu roku se 
nám podařilo zajistit dostatečné 
množství zajímavých zakázek, 
jejichž realizací jsme dosáhli vý-
borných výsledků. Co se týče lid-
ských zdrojů, tak jsme se nadále 
potýkali, tak jako ostatní firmy, 
s nedostatkem výrobních kvalifi-
kovaných zaměstnanců.

Zakázky se podařilo získat jak 
díky investičním akcím mateřské 
společnosti TŽ a celé skupiny TŽ-
-MS, tak i růstu podílu zakázek na 
externím trhu.

Mezi stěžejní zakázky pro sku-
pinu TŽ-MS v roce 2017 patřily 
např. modernizace Blokovny, kde 
jsme se na této akci podíleli od 
stavebních prací, přes elektro až 
po dodávky technologických cel-
ků. Další velkou akcí, která bude 
pokračovat i v příštím období, je 
výstavba nové čistírny sochorů, 
kam jsme dodávali vlastní nový 
výrobek, a to brousicí zařízení 
na broušení sochorů, periferie 
rovnacího lisu, tryskací linku a 

celou řadu dopravníků rovněž vč. 
stavebních a elektro prací. Dále 
jsme se velkou měrou podíleli na 
úpravě ZPO pro odlévání nové-
ho formátu D600, včetně licích 
proudů, segmentů, šoupátkových 
uzávěrů aj. Na všech těchto akti-
vitách se podílely téměř všechny 
provozy naší společnosti, tzn. od 
konstruktérských prací přes sta-
vební a elektro činnosti, dodávky 
ocelových konstrukcí až po celé 
strojírenské celky.

Co se týče externího trhu, tak 
to byla především spolupráce a 
zvýšení objemu zakázek u stávají-
cích klíčových partnerů v oblasti 
všeobecného strojírenství, tech-
nologických celků, svařovaných 
ocelových konstrukcí a výkovků. 
Úspěšně se také začal rozvíjet ex-
terní trh v oblasti diagnostiky a 
oprav elektromotorů. V odvětví 
stavebnictví nastalo mírné zlep-
šení oproti předcházejícímu roku, 
což se projevilo v růstu celkových 
tržeb a lepším hospodářském vý-
sledku v provoze Stavební dílny.

I přesto, že evropské ekonomi-
ky zaznamenaly v roce 2017 vý-
razné oživení a růst, nepromítlo 
se toto zcela do oblasti hutnictví 
a strojírenství. Podařilo se nám 
však zapojit do několika úspěš-
ných projektů se stávajícími part-
nery, což kladně ovlivnilo hospo-
dářský výsledek firmy. Stagnace v 
„Oil & Gas“ průmyslu nadále po-
kračovala, nicméně jsme získali 
nové projekty související s údrž-
bou mořských přístavů včetně 
koryt přítokových řek. Dále jsme 
se zaměřili na projekty povodí 
řek v České republice. Rozvinuli 
jsme spolupráci na německém a 
švédském trhu, především v do-
dávkách speciálních jeřábů a je-
jich příslušenství, svařenců a dílů 
pro metalurgický průmysl a v ob-
lasti dodávek výkovků. Nově jsme 
zahájili obchodně-marketingové 
aktivity na ruském trhu se zamě-
řením na naše hotové výrobky, 
jako např. bruska na broušení 
bloků a sochorů nebo roboty na 
vybíjení pecní vyzdívky, kde jsme 

zaznamenali zájem ze strany rus-
kých hutí.

V obchodně-marketingových 
aktivitách na externím trhu bu-
deme nadále pokračovat s cílem 
získat zakázky na výrobky dle 
vlastní výrobní dokumentace, 
zejména pro oblast hutnictví. K 
dosažení tohoto cíle jsme pokra-
čovali v budování sítě obchodních 
zástupců ve vytipovaných terito-
riích, kteří tam mají své kontakty 
a především znají místní potřeby 
a poměry na trhu.

MOdeRnIZaCe a InVeStICe
V oblasti investic jsme se v roce 
2017 zaměřili především na obno-
vu a modernizaci stávajících za-
řízení, kde největší investicí bylo 
zakoupení finišeru pro pokládku 
asfaltové směsi pro provoz Sta-
vební dílny. Celkem bylo v roce 
2017 proinvestováno 38 mil. Kč. 
Dále byly zahájeny přípravné prá-
ce pro nové, větší investice v roce 
2018, jako např. CNC multifunkč-
ní zařízení HCW 3000 s otočným 
pojízdným stolem s karuselovací 
funkcí pro Mechanické dílny a 
pilovrtací stroj s tryskacím za-
řízením pro provoz Zámečnické 
dílny. Investice pro příští období 
dle plánu by měly překročit 100 
mil Kč.

SYStÉM KVaLItY a bOZ
Důležitou oblastí, které firma ne-
ustále věnuje pozornost, je oblast 
bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci. Ve srovnání s rokem 2016 
se nám podařilo snížit počet pra-
covních úrazů a v tomto trendu 
chceme pokračovat i v příštím 
roce.

StRateGIe a CÍLe ROKu 2018
Strategie společnosti bude i v 
příštím období zaměřena zejmé-
na na další zvyšování externích 
tržeb prostřednictvím nových 
výrobků a trhů.

V oblasti dodávek pro skupinu 
TŽ-MS budeme nadále pokračovat 
v plnění úkolů v oblasti moderni-
začních akcí a údržby, a tím zajiš-
tění plynulého chodu skupiny.

I přes pokračující stagnaci v 
Oil & Gas průmyslu budeme na-
dále usilovat o zakázky pro tento 
segment. Co se týče nových trhů, 
tak nově budeme chtít vstoupit 
na ruský trh, a to zejména s do-
dávkami jednotlivých strojů a 
zařízení, vyráběných dle vlastní 
výkresové dokumentace. Dále 
budeme pokračovat v dodávkách 
pro metalurgický průmysl, ať už 
jednotlivých technologických cel-
ků, či celých technologií s cílem 
využití synergie skupiny TŽ-MS. 
V návaznosti na novou investici v 
provozu Zámečnické dílny se ješ-
tě více zaměříme na dodávky oce-
lových konstrukcí včetně celých 
staveb. Zde se nám jeví zajímavé 
projekty pro povodí řek v České 
republice, na které se chceme v 
příštím roce blíže zaměřit. V ob-
lasti dodávek výkovků se budeme 
nadále zaměřovat na dodávky 
výkovků ze speciálních jakostí 
ocelí a s vyšší přidanou hodno-
tu. Rovněž budeme pokračovat v 
slibně rozvíjející se spolupráci s 
československo-polskými firma-
mi v oblasti diagnostiky a oprav 
motorů. V provozu Soustružna 
válců plánujeme nově rozšířit 
portfolio výrobků o opracování 
polotovarů rotorových hřídelí 
větrných elektráren, s čímž sou-
visí i nová investice do strojního 
zařízení. Ve stavební činnosti se 
zaměříme především na výstavbu 
průmyslových objektů a oprav sil-
nic, zejména v Moravskoslezském 
kraji. Maximální důraz budeme 
klást na získávání nových kvali-
fikovaných pracovníků, bez nichž 
by plánovaný rozvoj společnosti 
byl velmi obtížný.

Závěrem bych rád využil této 
příležitosti a jménem vedení spo-
lečnosti poděkoval všem zaměst-
nancům za obětavou práci, díky 
které se nám v minulém roce 
podařilo splnit náročné úkoly a 
cíle. Poděkování za důvěru pat-
ří rovněž skupině TŽ-MS a všem 
obchodním partnerům. Zároveň 
je ujišťuji, že i v letošním roce se 
mohou spolehnout na naše do-
dávky a služby.

Vrcholové vedení strojíren a staveb Třinec – zleva: roman Lysek – člen představenstva a výrobní ředitel, Michal rusz – místopředseda představenstva  
a finanční ředitel, Miroslav Kovářík – předseda představenstva a ředitel, roman Pustówka – technický ředitel, Jaroslav samiec – obchodní ředitel.  Foto: JW

Mezi významné zakázky pro Třinecké železárny patřila dodávka nového vlastního výrobku - brusky BBs 16 pro 
novou čistírnu sochorů.  Foto: archív SaS.
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Znamy jedenastkę 
nowych inicjatyw
CZEsKI CIEsZYN Zarząd Główny postanowił w tym roku nagrodzić nowatorskie przed-
sięwzięcia organizowane przez pezetkaowców. Do konkursu „Nowe Inicjatywy PZKO” 
nadesłanych zostało jedenaście zgłoszeń.

MAgDALENA ĆMIEL 

Nagrodzone zostaną dwie ini- 
cjatywy. Pierwsza przyznana 
zostanie na podstawie wyników 
głosowania publicznego, drugą 
przyzna komisja. „Głównym ce-
lem konkursu jest, by nowe ini- 
cjatywy zaprezentowane były w 
terenie. Z poszczególnych pomy-

słów mogą w dodatku skorzystać  
w swojej czynności społecznej 
inni działacze”, powiedziała pre-
zes Zarządu Głównego PZKO, He-
lena Legowicz.

 Gala tegorocznych „Nowych 
Inicjatyw PZKO” będzie miała 
formę warsztatów. „Poszczegól-
ni finaliści zapoznają obecnych 
ze swoimi doświadczeniami, 
opowiedzą też np. o ewentualnych 

trudnościach”, dodała Legowicz. 
Głosować na finalistów będzie 
można za pośrednictwem portalu 
Miesięcznika PZKO „Zwrot”, ko-
respondencyjnie oraz w siedzibie 
Zarządu Głównego PZKO.

Wśród finalistów znaleźli się: 
„Dom Polski PZKO Sibica” (MK 
PZKO Czeski Cieszyn-Sibica), 
„Dzień Kobiet” (Zarząd Główny 
PZKO), „Gimnastyka rehabilitacyj-
na” (MK PZKO Czeski Cieszyn-Cen-
trum), „Klub Kibica” (MK PZKO 
Boconowice), „Quiz PZKO” (MK 
PZKO Trzyniec-Osiedle), „Lato z 
tradycją” (MK PZKO Trzanowice), 
„Niebory mają talent” (MK PZKO 
Niebory), „Rajd kolarski szlakiem 
walk powstańców I Powstania 
Śląskiego z Piotrowic” (współor-
ganizatorami są Sekcja Historii 
Regionu ZG PZKO oraz MK PZKO 
Piotrowice﹚, „Warsztaty twórcze 
dla dzieci i młodzieży” (MK PZKO 
Gródek), „Wielogeneracyjna inte-
gracyjna zabawa ostatkowa” (MK 
PZKO Leszna Dolna), potańców-
ka „Zatańcz ze mną” (dziecięcy 
zespół rytmiki i tańca „Rytmika” 
działający przy ZG PZKO).Wśród finalistów znalazł się m.in. Quiz PZKO. Foto: mc

Gródecka odsłona „Z książką pod poduszką”
GRÓdeK Czytanie książek dla 
dzieci i młodzieży, krzyżówki, za-
gadki, szukanie skarbu i warszta-
ty twórcze oraz wspólna zabawa, 
to tylko część programu dwudnio-
wej imprezy pt. „Z książką pod po-
duszką”, która odbyła się w dniach 
13 i 14 kwietnia w Gródku.

Imprezę mającą na celu popu-
laryzację literatury i języka pol-
skiego zorganizowała dla przed-
szkolaków i uczniów miejscowej 
polskiej szkoły Macierz Szkolna 
w Gródku. „Tego typu wydarze-
nie przygotowaliśmy po raz pier-
wszy. Zainspirowaliśmy się w MK 
PZKO w Lesznej Dolnej i posta-
nowiliśmy też spróbować. Dzięki 

dofinansowaniu z Urzędu Gminy 
dzieci otrzymały prezenty w po-
staci książki i poduszki”, powie-
dział prezes gródeckiej Macierzy 
Szkolnej, Stanislav Ćmiel. 

Lekturą przewodnią były teks-
ty Józefa Ondrusza, który ob-
chodziłby w tym roku setne uro- 
dziny. Dzieci zapoznały się m.in. z 
postacią Pusteckiego, szukały też 
jego skarbu. Dwadzieścia dzie-
więć dzieci podzielonych zostało 
do pięciu grup, każda była pod 
opieką jednej z mam, ojcowie z 
kolei zajęli się kuchnią. Piątkowy 
program umiliła swoją obecnoś-
cią aktorka Izabela Kapias. Dzieci 
pod jej przewodnictwem wcieliły 

się w rolę zwierząt drapieżnych 
i tancerzy. Wieczorem bawiono 
się wspólnie na dyskotece a po-
tem nadszedł czas na czytanie na 
dobranoc.

Sobotni poranek przeznaczo-
no na warsztaty, podczas których 
dzieci malowały na poszewki na 
poduszki za pomocą szablonów, 
sprayów oraz stempli. Dzięki ich 
zapałowi i kreatywności moż-
na było podziwiać wiele cieka-
wych prac. Finałem imprezy było 
wspólne czytanie. Młodsze dzieci 
z wielkim zainteresowaniem sia-
dały koło swoich starszych kole-
gów, którzy czytali bardziej lub 
mniej znane baśnie.  (mc)Każdy uczestnik otrzymał książkę i poduszkę. Foto: mc

ZaPROSZenIe

Czas na komedię 
CZESKI CIESZYN Dyrekcja Teatru Cieszyńskiego w Czeskim Cieszynie 
oraz Kierownictwo Sceny Polskiej serdecznie zapraszają na premierę 
komedii „Mayday”, która odbędzie się w sobotę 28 kwietnia o godz. 
17.30 w Teatrze w Czeskim Cieszynie.

W sztuce Raya Cooneya wyreżyserowanej przez Karola Suszkę 
zagrają Joanna Litwin, Małgorzata Pikus, Marcin Kaleta, Tomasz 
Kłaptocz, Mariusz Osmelak, Dariusz Waraksa, Grzegorz Widera oraz 
Patrycja Sikora i Izabela Kapias (gościnnie).  (mc)

Piknik z polską historią i kuchnią
BOCONOWICE Miejscowe Koło PZKO oraz Klub Kibica Boconowice 
zaprasza na „Piknik rodzinny” z okazji Święta Konstytucji 3 Maja. 
Organizatorzy imprezy, która odbędzie się w sobotę 28 kwietnia 
od godz. 13.00 w Domu PZKO w Boconowicach, przygotowali 
bogaty program: historia uchwalenia Konstytucji 3 Maja, spacer 
lub bieg  po Boconowicach, atrakcje dla dzieci, pokaz Ochotniczej 
Straży Pożarnej, możliwość zapoznania się z zasadami udzielania 
pierwszej pomocy oraz badania ciśnienia krwi i poziomu cukru. 
Na uczestników czeka smaczny rodzinny obiad i kolacja. Wstęp na 
imprezę jest wolny.  (mc)

Kolejne lampy dla pań
CIeSZYn W niedzielę 22 kwietnia 
o godz. 15.00 w Uliczce Cieszyń- 
skich Kobiet zostaną uroczyście 
odsłonięte dwie nowe lampy ma-
jące na celu przypominać o roli i 
miejscu kobiet, które swoją dzia- 
łalnością wpisały się w historię 
Śląska Cieszyńskiego. Pierwsze 
lampy w ramach Uliczki Cieszyń- 
skich Kobiet na Wzgórzu Zam-
kowym pojawiły się w 2010 roku, 
kolejne zostały odsłonięte trzy 
lata później. 

Powstanie Uliczki zainicjował 
cieszyński Klub Kobiet Kreaty-
wnych przy współudziale Zam-
ku Cieszyn. Do tej pory Uliczka 
Cieszyńskich Kobiet upamiętnia 
siedemnaście kobiet, dwie nowe 
lampy poświęcone zostaną Do-
rocie Kłuszyńskiej i Marii Soj-

kowej, członkiniom Rady Naro-
dowej Księstwa Cieszyńskiego. 
Dorota Kłuszyńska (1874-1952) 
do Rady Narodowej Księstwa Cie- 
szyńskiego weszła jako aktyw-
na działaczka Polskiej Partii So-
cjalno-Demokratycznej Galicji i 
Śląska Cieszyńskiego. Walczyła o 
przyłączenie Śląska do Macierzy. 
Od 1911 roku organizowała na 
Śląsku Cieszyńskim obchody dnia 
kobiet, redagowała też „Głos Ko- 
biet”. W okresie międzywojennym 
zasiadała przez ponad dziesięć lat 
w senacie, zabiegała o ustawowe 
gwarancje praw socjalnych ko-
biet i ochronę macierzyństwa. 
Działała w licznych organizacjach 
społecznych. 

Druga bohaterka tegoro-
cznego odsłonięcia lamp w Ulicz-

ce Cieszyńskich Kobiet, Maria 
Sojkowa (1875-1944), mieszka-
ła przez całe życie w Oldrzy-
chowicach. Do Rady Narodowej 
Księstwa Cieszyńskiego weszła 
jako członkini zarządu Związku 
Śląskich Katolików. Należała do 
grona założycielek i aktywnych 
działaczek w Polskim Związku 
Niewiast Katolickich. Na spotka-
nia i wiece zawsze ubierała strój 
cieszyński. 

Po niedzielnym uroczystym 
odsłonięciu nowych lamp bę- 
dzie można zwiedzać wystawę 
„Obywatelki. Kobiety Śląska Cie-
szyńskiego dla Niepodległej”, po 
której oprowadzi Władysława 
Magiera. W tym dniu wystawa 
prezentowana będzie w Zamku 
Cieszyn po raz ostatni.  (mc)

„Zlot” już wkrótce
bYStRZYCa Zbliża się święto 
rocka czyli „Bystrzycki Zlot”. Po-
pularny festiwal muzyczny or-
ganizowany przez MK PZKO w 
Bystrzycy zawita do miejscowego 
Parku PZKO 12 maja. To będzie 
prawdziwa uczta muzyczna, za-
grają gwiazdy polskiego, słowac-
kiego i czeskiego rocka.

Na scenie wystąpi legendar-
na rockowa formacja Perfect 
znana z takich przebojów jak 
m.in. „Nie płacz Ewka”, „Chce-
my być sobą” czy „Autobiogra-
fia”. Grupa Perfect to jednak nie 
jedyny magnes tegorocznego 
„Zlotu”. Koncert da także IMT 
Smile, zespół należący do naj-
bardziej popularnych formacji 

pop rockowych na Słowacji, z 
kolei czeski rynek muzyczny 
reprezentować będzie Žlutý pes 
z Ondřejem Hejmą na czele. 
Zgodnie z tradycją, również w 
tej edycji imprezy, zagrają zaol-
ziańscy muzycy, którzy otworzą 
zbliżający się festiwal. Tym ra-
zem organizatorzy postawili na 
coraz bardziej popularny zespół 
Ampli Fire, którego liderem jest 
Przemek Orszulik. Po koncercie 
głównej gwiazdy wieczoru, gru-
pie Perfect, na scenie pojawi się 
trzyniecki zespół Cafe 80.

Bilety można zakupić w przed- 
sprzedaży w sieci Ticketportal, 
w Parku PZKO oraz regionalnych 
punktach informacji.  (mc)

Na Bystrzycki Zlot przybywają tradycyjnie tłumy. Foto: archiwum mc

6 INFO Z AOLZIE
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Lidé žijí hokejem a Ocelářům fandí

Vyprodaná hala se během obou finálových zápasů otřásala. Pokřiky rozjížděl kotel, ve kterém nebylo k hnutí. Pár minut před úvodním vhazováním ledovou plochu rozzářil mapping.

Krásné roztleskávačky burcují fandy. Další nápadité choreo fanoušků.radost z gólu, to je tak krásný pocit. Kluci, kteří se třeba za pár let objeví v áčku. Foto: PRU (2)

Hokej se hrál i ve vestibulu Werk Areny,... Kdo měl náladu na jiný adrenalin, mohl se projet na autodráze. ...včetně populární stigy. 

U Werk Areny ladil atmosféru DJ a fronty se tvořily nejen u stánků s jídlem, ale i u vstupů na zápas,... ...a to všechno ve stylu bavíme se hokejem. Foto: Lenka Rybaříková (9)

OBr A ZEM
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Kočárky v muzeu
PAVLA MrOČKOVÁ

třIneC Dnešní maminky mají ži-
vot lehčí než ty, které žily před 
sto a více lety. Jejich kočárky jsou 
skladné, neváží moc a dobře se 
jimi manipuluje. Jaké to ale měly 
naše předchůdkyně třeba na za-
čátku minulého století? Odpověď 
najdete v Muzeu Třineckých žele-
záren a města Třince, a to až do 
9. června. Tak dlouho totiž potrvá 
výstava nazvaná V čem se vozili 
naši předkové (1880 – 1985).

V muzeu je k vidění třicet histo-
rických kočárků. Nejstarším expo-
nátem je proutěná trojkolka, která 
prochází z roku 1880. Návštěvníci 
se podle časové osy dostanou až ke 
známé Libertě z roku 1985.

„Na první pohled by se mohlo 
zdát, že výstava je určena přede-
vším malým a velkým návštěv-
nicím. Nudit by se ale neměli ani 
pánové, které by mohla zaujmout 
móda kočárků inspirujících se do-
bovými dopravními prostředky, ze-

jména auty,“ uvádí pracovníci mu-
zea. Jak se vyvíjel automobilismus 
a měnily se tvary vozů, měnily se i 
tvary kočárků, přesně podle toho, 
které auto bylo zrovna v módě.

Vystavené kočárky pochází ze 
soukromé sbírky Jarmily Fichtnero-
vé z Jesenicka. Malé holčičky potěší 

jistě i přítomnost různých panenek 
a mimin.

V muzeu v současné chvíli jsou 
k vidění tři výstavy. Mimo tu s ko-
čárky si můžete prohlédnout také 
expozici Fascinující svět brouků 
a Orbis Naturalis Pictus, tedy vý-
stavu známek.

Děvčata už možná plánují svou vlastní budoucnost. Foto: mr

Klaudie Švrčková 
vystavuje v Mostech

MOStY u JabLunKOVa Výstavu 
obrazů mladé malířky Klaudie 
Švrčkové (na fotografii vpravo) při-
pravilo ve své dřevěnce Gorolské 
turistické informační centrum. 
Umělkyně se začala malování in-
tenzivně věnovat teprve před tře-
mi lety. I to však stačilo, aby vysta-
vovala už několikrát.

Klaudie Švrčková si první plát-
no a akrylové barvy koupila při-
bližně před třemi lety a podle je-
jích slov vůbec nevěděla, co bude 
malovat. Do obrazů krajin se ale 
pouštět nechtěla, a tak vytvořila 
svůj osobitý PopArtový styl, je-
muž se věnuje. „Pro mosteckou vý-
stavu jsem vybrala asi své nejlepší 
obrazy. Kromě PopArtu i nějakou 
abstrakci, plameňáky a jiná zvířát-
ka. Chtěla jsem, aby si každý našel 
něco, co se mu bude líbit,“ prozra-
dila malířka z Českého Těšína.

Kromě umění se však Švrčková 
věnuje i ekonomii, kterou studuje 
na Masarykově univerzitě v Brně. 

„Nikdy jsem neměla zájem o umě-
leckou školu. Nechtěla jsem totiž 
být nijak ovlivňována a omezová-
na. Jsem si jistá, že kdybych cho-
dila na takovou univerzitu, žádný 
z vystavených obrazů by neexis-
toval,“ řekla malířka.

Pouhým malováním by se v 
budoucnu živit nechtěla. „Nerada 
bych někdy malovala na objednáv-
ku. Spíš bych chtěla, aby to zůstalo 
mým koníčkem, proto také studu-
ji ekonomii,“ pokračovala. Výstava 
byla pro Klaudii Švrčkovou snem, 
který se jí už ale splnil. Tím by 
však skončit nechtěla a ráda by se 
dalším vystavováním dostala do 
povědomí širšího publika.

Doposud vystavovala dvakrát v 
Brně, kde studuje. Po jihomorav-
ských galeriích vyvěsili její díla i v 
Mostech u Jablunkova, kde jsou její 
obrazy k vidění do 10. května. Dal-
ší vernisáž umělkyni čeká už dnes 
večer v Brně a během podzimu pak 
její díla vystaví i Český Těšín. (fm)

Tři nástroje, tři hlasy, tři jazyky, i takové je hudební jaro
třIneC Kulturní dům Trisia zažil 
v minulých dnech ojedinělý kon-
cert Jazz & World Music v rámci 
Třineckého hudebního jara. Na 
jevišti vystoupily tři muzikantky, 
které představily průřez své dosa-
vadní tvorby. Kromě Lenky Dusi-
lové pódium patřilo Dorotě Barové 
a Beatě Hlavenkové, které pochá-
zejí z Třinecka. Po koncertu jsme  
violencellistce Dorotě Barové  po-
ložili několik otázek.

?  Jak vznikla spolupráce mezi vámi 
třemi?
Za spolupráci může Vilém Spil-
ka, který pořádal v brněnském 
Besedním domě multižánro-
vý koncert a ozval se nám. To 
se psal rok 2014 a my se od té 
doby občas dáme dohromady. 
Nejedná se o kapelu, ale spíše  
o projekt. Všechny totiž máme 

své vlastní skupiny, takže vystou-
pení jsou spíše ojedinělá.

?  Jak se skládá repertoár písní na 
takový koncert, kde vlastně nevy-
stupuje kapela, ale tři muzikantky, 
které se na pódiu potkají jen občas?
Všechny tři píšeme písničky, tak-
že si každá vybere několik vlast-
ních skladeb, které uznáme za 
vhodné. Na koncertu v Třinci to 
ale byla náhoda, že jsme zpívaly 
většinu v polštině.

?  Působíš i v dalších kapelách 
(Tara Fuki, Vertigo Quintet, Tugriki, 
s Anetou Langerovou atd.), asi to 
není snadné skloubit...
Podobné to máme všechny tři a 
přiznávám, že to jednoduché není. 
Česko je ale malé, s jedním uskupe-
ním se to dá objet rychle a na uži-
vení by to moc nebylo. Můj Google 

kalendář tak mají všichni manažeři 
a já se pak jen dívám, kam mám jet 
a co a s kým tam budu hrát.

?  Letos máte v plánu s tímto „pro-
jektem“ jen dva koncerty, tak proč 
je jeden z nich zrovna v Třinci?

V Třinci se koncert domluvil už 
několik let zpátky. V té době jsem 
vystupovala já i Lenka v třinecké 
knihovně a o vzniku uskupení 
jsme zrovna mluvily. S Beatkou 
jsme navíc na Třinecko svým pů-
vodem navázané, takže se to za-
čalo domlouvat.

?  Můžeme říct, že je tohle příprava 
na festival Colours of Ostrava, na 
kterém v létě vystoupíte?
To určitě ne. Každý koncert je 
speciální a jedinečný. Repertoár 
navíc budeme pravděpodobně 
pro festival měnit i proto, že nás 
čekají nové výtvory.

?  Hrálo se ti dobře v Třinci na 
domácí půdě?
Ze začátku jsem měla trému, 
ale časem to polevilo. Bylo to asi  
i tím, že se mi vracely vzpomínky 

a prožité chvilky z třinecké hu-
debky. Naposledy jsem tady hrála 
právě s Beatkou v roce 2016, když 
Základní umělecká škola Třinec 
slavila 70 let.

?  Jak to vypadá s tímto uskupením 
do budoucna?
Zatím úplně netušíme a nechá-
váme to žít si vlastním životem. 
Hrajeme spíše, když nás někdo 
někde chce.

?  Letos v září vyjde tvá nová des-
ka, popiš nám ji…
Bude taková, jako jsem já, v pol-
štině a budu tam hrát i zpívat. Ne-
budou na ní jen mé texty, ale i od 
autorů z Polska. Navíc mě budou 
doprovázet na kytaru Miroslav 
Chyška a na baskytaru, chapman 
stick (strunný nástroj, pozn. red.) 
a kontrabas Jakub Vejnar. (fm)

R O Z H OVO R

Král a královna už mají šaty
Ústřední postavou v nové pohád-
ce sice bude drak, který kostým 
zkoušet nemusí, ostatní herci už 
ale ano. Šaty si tak v minulých 
dnech vyzkoušela nejen Kateřina 
Brožová, ale i Miroslav Šimůnek 
nebo Osmany Laffita.

Kostýmy pro pohádku Když 
draka bolí hlava z dílny Petra Šišky  
a Dušana Rapoše připravuje vý-
tvarnice Alena Schaferová. Kvůli 
dalšímu natáčení se v minulých 
dnech potkali tvůrci s pohádko-
vou královnou (Kateřina Brožová), 
králem (Miroslav Šimůnek) i ko-
morníkem (Osmany Laffita), aby 
vyzkoušeli, jak hercům navržené 
šaty padnou.

„Kostýmy jsou přenádherné  
a je vidět, že byly použity krásné  
a drahé materiály, takže se to bude 
hrát samo. Navíc jsem moc ráda, 
že se účastním česko-slovenského 
projektu, protože musím říct, že 
když jsme se před těmi mnoha lety 
rozdělili, bylo mi to opravdu líto. Je 

fajn, že nás tento projekt tak tro-
chu znovu spojí,“ uvedla Brožová.

Spojení nastane díky draku 
Čmoudíkovi, který má dvě hlavy a 
každá z nich mluví jiným jazykem. 
Jedna česky, druhá slovensky. Na 
začátku března se už začalo, mj. i 

ve Vendryni. Za několik týdnů pak 
budou filmaři pokračovat na dal-
ších místech v Česku i na Sloven-
sku. Filmová premiéra pohádky je 
naplánovaná na konec října, což 
odpovídá době oslav stoletého vý-
ročí založení Československa. (fm)

Dorota Barová po koncertu. Foto: fm

Herci byli po zkoušce nadšeni. Foto: Petarda production

POZVÁnK a

Výstava V novém státě – éra první republiky

HAVÍŘOV Až do konce října mají návštěvníci havířovské výstavní 
síně Musaion, která spadá pod Muzeum Těšínska, možnost vrátit 
se zpátky časem k momentu vzniku samostatného Československa. 
Výstava ukazuje nejen problémy a spory, které musel nově vznika-
jící stát řešit, ale i významné osobnosti, roli zahraničních legií nebo 
státní symboliku. Nechybí ani problematika hraničního sporu o 
Těšínské Slezsko, dobový tisk a další historické předměty. (fm)

8 KULTUr A
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Zrób se porzóndek z babóm, bo za sebie nie rynczim...
Wkurziła na plac do sómsiada jako 
rozczapiyrzóny trusiok i zaczyna 
wrzeszczeć. Sómsiod Antek mioł 
prawie wbitóm sikiyrym do kuloka 
na gnotku, bo szczipoł drzewo na 
zimym. „Ty, Antek, jesi se nie zro-
bisz porzóndek z tóm swojóm czu-
toróm, tak jo za sebie nie rynczim. 
Dyć jisto wiysz, że mój chłop sie co 
chwila za nióm prziczorbie...”

Antek schynył z gnotka kulo-
czek, do kierego mioł wbitóm sikiy-
rym, i siednył se na niego. Tak sie 
zaczón huróńsko śmioć, że mu aż 
dech zaprziło. „Ty, Hanka, nie fulej. 
Twój, że chodzi za mojóm babóm? 
Dziełucho, niż zaczniesz cosi taki-
go wykłodać, to se raczi na du... 
siedni i porozmyślej, jakigo bónka 
chcesz z gymby puścić. Za jedno, 
dyć wiysz, kiela mómy roków. Mie 
już skoro łosiymdziesióntka łech-
ce po plecach, a moja nima łody 

mie ło wiela roków młodszo. Teraz 
jeszcze ku tymu mo łoperowane 
kłymbo i bez bierli sie nigdzi nie 
pognie...” – „Ja, ja”, skocziła mu do 
rzeczi. „Dyć to mo z tego. A wiysz, 
że óni za swobody społu chodzili? 
To na jisto nie wiysz. A jyny gwóli 
tebie sie rozeszli...” – „Ty, dziełucho, 
łopamiyntej sie. Jo wiym, że społu 
chodzili, ale krowy paść. Ło jakim-
si tam inszim chodzyniu mowy nie 
było. Wiysz co, zóndź se do dochto-
ra po jaki lyki, bo sie mi tak zdo, że 
jich pieróńsko potrzebujesz. A piek-
nie cie proszym, zawrzi za sebóm 
wrótka z drugi stróny...” – „Nó, jo 
wóm łobóm dziepiyr ukożym, gdo 
pujdzie rychli do tego dochtora. Bo 
jesi to z tóm twojóm mój nie skón-
czi, to jim beje dochtór łobóm pa-
pule zesziwać...”

Antek jeszcze chwilkym posie-
dzioł na gnotku. Potym rozróm-

boł kuloczek, z kierego mu tyrcza-
ła sikiyra, i poszeł do chałpy. Ze 
swojóm uznali, że jejich sómsiad-
ka zaczyno mieć psychiczne pro-
blemy i że pomówióm z jejim chło-
pym przi piyrszi lepszi łokazyji.

Czakać dłógo nie musieli. Sóm-
siod sóm prziszeł, jak jego poło-
wiczka poszła do sklepu. Prawił, 
że óna, jak sie z kimsi powadzi, to 
se wdycki idzie kupić jakómsi bón-
bónierym. Niż przidzie do chałpy, 
tak ji już nikiedy w szachtli nic nie 
zostanie. Sóm uznoł, że żóna za-
czyno mieć  problemy.

„Nimiołbych wóm to jisto mó-
wić, ale wiym, że sie to tak aji tak 
rozniesie. Przedstowcie se, co mi 
łoto wywiydła. Moja biere cosi na 
spani, a potym mie podejrzywo, 
że jo chodzim w nocy za baba-
mi. Było już pół dziewióntej, kiej 
żech sie dziepiyr łobudził. Jisto mi 

wieczór dała do herbaty jakigo-
si sajrajtu. Zdało sie mi, że móm 
głowym wielkóm jako trziniok, a 
tak mie bolała, jako by mi po ni 
proł kowol kładziwym. Ale łoto 
nic. Jo jeszcze aji ku tymu mioł 
nogi porwozym ku łóżku przi-
wiónzane. Jeszcze szczynści, że ni 
rynce, bo bych sie mioł biydym z 
łóżka dostać. Ło wychodku już ani 
nie mówim. Jak prziszła, to zaczy-
na wrzeszczeć, że tu jisto była ta 
twoja i że mie łodwiónzała... Teraz 
widzim, że to nima normalne. Bo 
jak my byli młodzi, to tako lechut-
ko podejrzliwo żarliwość jisto aji 
patrzi do małżyństwa, ale teraz, 
jak nóm już cióngnie łobóm na 
łosiymdziesióntkym, to już fakt 
normalne nima. To nima żywot, 
to je ciyrpiyni. Tóż przeboczcie, że 
wóm tak dokuczo. Jutro przidóm 
dziecka, tak to musimy wszecko 

dać jakosi do porzóndku. Ale gor-
szi, jak óna sama nie beje chcieć... 
Bo zmusić żodnego na lyczyni nie 
idzie. Óna je sweprawnio. Jedynie, 
żeby była niebezpieczno mie albo 
łotoczyniu”.

No, musi to być straszne, żyć 
z takim człowiekym pod jednym 
dachym. Choroby psychiczne sie 
jakosi miyndzy ludziami coroz to 
wiyncej rozmogajóm. A tako cho-
robliwo żarliwość, kieróm wyżi 
łopisujym, patrzi do rynk psy-
chiatra. Bo taki człowiek szkodzi 
ni jyny sóm sebie, ale nejwiyncej 
tym, kierzi z nim żyjóm. Nejgorszi 
potym je, jak se to nie przizno. Po-
wiy, że wszecy kole niego sóm ci, 
co mu ubliżajóm. Łoby  Was, Sza-
nowni Czytelnicy, nigdy nic takigo 
nie spotkało.

Waszo Jewka Trzyńczanka

d Z I e Ń d O b RY,  L u d KO W I e  Z ŁO C I

Z  M I n u LO S t I  t u R I S t I K Y V  b e S K Y d e C H

Masová turistika, rekreace 
a pionýrské tábory 1945–1989 (1)
HENrYK WAWrECZKA

Nová sjednocená tělovýchovná a 
sportovní organizace Českosloven-
ská obec sokolská (ČOS) už toho se 
skutečným Sokolem kromě názvu 
neměla moc společného. „Obroze-
ný“ Sokol byl zbaven svého původ-
ního vedení a do čela byly dosazeny 
osoby sympatizující s KSČ stejně 
jako ve všech dalších organizacích. 
Do ČOS samozřejmě přešel veškerý 
majetek všech pohlcených organi-
zací a ten byl obrovský, v případě 
turistické infrastruktury se jedna-
lo o vše, co vybudovaly tři generace, 
a k tomu konfiskáty po německých 
turistických spolcích. (K problema-
tice majetku a jeho dalšímu využití 
se vrátíme později.)

Nové metody práce, jakož i nové 
poměry nejlépe vystihuje fakt, 
že zatímco v roce 1938 měl KČT 
v republice kolem 110 000 členů 
(nepočítaje další české turistické 
spolky), v roce 1952 tvořilo člen-
skou turistickou základnu kolem 
12 000 osob. S takovým stavem se 
nechtělo předsednictvo ÚV KSČ 
smířit a ke konci roku 1952 byl při-
jat nový zákon o tělesné výchově a 
sportu, na jehož základě se ustavil 

Státní výbor pro tělesnou výchovu 
a sport (SVTVS).

Jelikož ani tato reorganizace ne-
přinesla očekávané výsledky, byl v 
roce 1957 založen Československý 
svaz tělesné výchovy (ČSTV), kde 
byly kromě sportovních svazů také 
odbory turistiky a odbor základní 
a rekreační tělesné výchovy. Mezi 
úkoly ČSTV patřilo rozvíjení sociali-

stického systému tělovýchovy, zabez-
pečování ideové, obsahové metodické 
jednoty tělovýchovného procesu, or-
ganizování tělovýchovy, sportovních 
a turistických soutěží včetně akcí 
masového, výkonnostního a vrcho-
lového charakteru… Po organizační 
stránce byly základním článkem 
odbory turistiky tělovýchovné jed-
noty (OT TJ), nižšími organizač-
ními jednotkami byly jednotlivé 
oddíly, např. vodní turistiky, pěší 
turistiky, vysokohorské turistiky či 
turistické oddíly mládeže (TOM).

Velký důraz byl kladen na ma-
sovost akce, kde hrály velkou 
úlohu turistické srazy, od roku 
1957 tzv. odznak 100 jarních ki-
lometrů (účastníci obdrželi od-
znak), zimní přechody horských 
hřebenů, dálkové pochody. Srazy 
turistů byly letní nebo zimní, ce-
lostátní, národní, krajské i okresní 
v návaznosti na to, která složka 
je pořádala. V oblasti Beskyd byl  
I. celostátní sraz turistů ve Vel-
kých Karlovicích v roce 1955, II. 
letní sraz turistů ČSR v roce 1971 
opět ve Velkých Karlovicích a II. 
zimní celostátní spartakiádní sraz 
v roce 1965 na Bílém kříži. 

Také v Beskydech byly velmi 
oblíbené dálkové pochody (50–100 
km na 24 hodin), jmenujme ale-
spoň několik: Frýdlantská jarní 
i podzimní stovka (OT TJ Ostroj 
Frýdlant nad Ostravicí), Montér-
ská jarní i podzimní padesátka 
(OT TJ Hutní montáže Ostrava), 
Frenštátská padesátka (OT TJ MEZ 
Frenštát pod Radhoštěm), Fryčo-
vická padesátka (TJ Sokol Fryčovi-
ce), Mánesovou stezkou (OT TJ TŽ 
Třinec). Vedle dálkových pochodů 
byl bezpočet kratších tras, jako 
např. Po stopách turistiky, Novo-
roční výstup na Radhošť, Nezná-
mými stezkami Beskyd, Sparta- 
kiádní pochod, Novinářský výšlap, 
Cestou zrušené železnice Ostravi-
ce–Bílá, v rámci ideologické indok-
trinace to byly např. akce typu Po 
stopách partyzánů, Pochod osvo-
bození Čeladné, Po stopách party-
zánských bojů.

Asi nejpopulárnější byl Bezru-
čův výplaz na Lysou horu a vel-
mi specifická akce byla Klondyke 
zimní táboření, jehož pořadate-
lem byl OT TJ Sokol Horní Daty-
ně, mnohé pochody přetrvaly do 
dnešních časů.

Od konce šedesátých let se tu-
ristika opět stávala masivní zále-
žitostí podporovanou státem, a 
jelikož není v možnostech tohoto 
pojednání obsáhnout vše, uvede-
me alespoň několik statistických 
dat. K roku 1986 je evidován počet 
184 991 organizovaných turistů 
působících v 3 216 oddílech turis-
tiky tělovýchovných jednot. 

Zmínit musíme i Pionýrskou 
organizaci, kdy při domech pioný-
rů a mládeže vznikaly turistické 
kroužky a stanice mladých turis-
tů. Zvláště proslulé byly pionýrské 
tábory, které mimo jiné pořádaly 
ZV ROH podniků vedle odborové 
rekreace svých pracovníků. Tří-
týdenní pobyt dětí a mládeže byl 
organizován v rámcovém plánu, 
mladí lidé se učili žít v pracovním 
kolektivu, součástí byla branná 
příprava, hry, pracovní činnost a 
samozřejmě nemohla chybět poli-
tickovýchovná práce.

Vzpomínky účastníku jsou růz-
né, ale zdá se, že většinově pozi-
tivní. Mimo ozdravné a výchovné 
funkce měly pobyty dětí i prak-
tický dopad pro pracující rodiče v 
době dvouměsíčních prázdnin.

Zahájení turistického pochodu 100 jarních km na Ostrém v Košařiskách  
24. března 1974. Propagační celostátní akce, které se mohli účastnit rovněž 
neorganizovaní turisté, probíhala zpravidla od první jarní neděle do konce 
srpna. Cílem bylo ujít či ujet na kole nebo lodích ve stanovené době 100 
kilometrů při nejméně pěti výletech.

stanový tábor pro děti zaměstnanců VŽKg Ostrava v Kunčicích pod 
Ondřejníkem. Za příznivého počasí pionýři stolovali pod širým nebem. 
Jídlo, na rozdíl od někdejších skautských táborů, kde si vařili skauti sami, 
připravovaly školené kuchařky. (1965)  Foto: Všeodborový archiv ČMKOS 

Hvězdicový výplaz na Lysou horu Za Petrem Bezručem 12. září 1965. Takto
o této turistické akci informoval mj. týdeník Vpřed 17. září 1965: Výplazu 
se zúčastnilo mnoho mladých, kteří v bujném veselí oslavili svůj výstup. 
skupina mládeže s kytarami a ozembuchem vyhrávala, obklopená klečí, 
všem účastníků. Foto: Henryk Wawreczka (2)

Z A J ÍMAVOsTI
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SVĚT MLADÝCH
Povídky, úvahy, poezii a další literární příspěvky či zprávy z akcí, také fotografie doplněné krátkým textem posílejte do této rubriky e-mailem na adresu  
hutnik@trz.cz. Děti se na této stránce mohou pochlubit i svými obrázky, které mohou poslat v obálce na adresu Třinecký hutník, Třinecké železárny, a.s.,  
Průmyslová 1000, 739 61 Třinec nebo naskenované e-mailem. Nezapomeňte napsat své jméno, adresu, děti rovněž věk. Těšíme se na vaše příspěvky.
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Kluci z Třince vyhráli závod aut 
na vodíkový pohon
PETrA MACKOVÁ JUrÁsKOVÁ

PRaHa Tým žáků Střední od-
borné školy Třineckých žele-
záren (SOŠ) v sobotu zvítězil v 
šestihodinovém vytrvalostním 
závodu. Se svým dálkově ovlá-
daným modelem auta s hybrid-
ním vodíkovým pohonem najeli 
nejvíce kol. V Kampusu Dejvi-
ce v Praze tak obhájili loňské 
vítězství 4. ročníku projektu 
Hydrogen Horizon Automotive 
Challenge (H2AC). Do vítězného 
týmu patří Mario Glombek, Filip 
Rusnok, Michal Marci a Marek 

Tyrlik, které vede pedagog Bo-
huslav Cyhan.

Soutěže se letos zúčastnilo 
rekordních čtyřiadvacet týmů. 
Druhý den závodu zvítězil tým 
Středního odborného učiliště 
Škoda auto. Oba týmy se zú-
častní na začátku května mezi-
národního finále v německém 
Chemnitzu.

„Přestože jsme si věřili, vítěz-
ství jsme zdaleka jisté neměli. 
Konkurence rok od roku roste,“ 
řekl Bohuslav Cyhan, učitel od-
borného výcviku a zároveň kouč 
vítězného týmu SOŠ. „Úprava 
pravidel uvolnila ruce našim 

zručným mechanikům, kteří 
mohli použít diferenciál na zad-
ní nápravu, což výrazně zlepšilo 
jízdní vlastnosti vozu a pomohlo 
našim pilotům,“ doplnil.

Závod je finální fází programu 
společnosti Horizon Educatio-
nal, který si dává za cíl vzbudit 
u studentů zájem o technické a 
přírodovědné obory. Středoškol-
ští studenti se během čtyřmě-
síčního programu seznamují s 
obnovitelnými zdroji energie a 
teoretické znalosti pak použijí 
při sestavení dálkově ovládaného 
závodního auta poháněného vo-
díkovými palivovými články.

Týmy Werk team 1 a 2 trénovaly v tělocvičně střední odborné školy TŽ. 

Vítězný tým ze střední odborné školy Třineckých železáren. 

Auta museli soutěžící před závodem vyladit. Vytrvalostní závod trval šest hodin. 

děti léčili interaktivní pohádkou
třIneC Pacienti dětského odděle-
ní Nemocnice Třinec díky před-
stavení Vodníčkovo jaro divadelní 
agentury Křesadlo pozapomněli 
na bolest a nepříjemné pocity 
spojené s onemocněním.

V minulých dnech děti zaba-
vil barvitý příběh o vodníkovi a 
víle Andulce, kteří díky kouzel-
né píšťalce překonali problémy a 
přivolali jaro. Malé diváky inter-
aktivní představení velmi zauja-
lo. Do pohádky plné písniček se 

zapojily i samotné děti, když zdo-
bily jarní strom ptáčky a motýly 
nebo chytaly žabičky a házely je 
do umělého rybníka.

Herci přijíždějí do třinecké ne-
mocnice pravidejně jednou mě-
síčně a děti se tím podle mluvčí 
nemocnice Ireny Sikorové Nožko-
vé alespoň na chvíli odreagují od 
svých problémů, které na lůžkách 
prožívají: „Když se děti vžijou do 
pohádky, tak je to pro ně na chvíli 
náplast na bolístku.“ (fm)

Školáky čeká olympijské klání
třIneC Vzplane tradiční oheň a po 
tři dny budou děti usilovat o me-
daile na první Třinecké olympiádě 
dětí a mládeže – Todam. Bude se 
konat  od 20. do 22. června v are-
álu STARS a TJ TŽ Třinec a dalších 
sportovištích. „Prozatím je přihlá-
šeno sedm škol z Třince. Teď hle-
dáme sponzory, aby byla akce co 
nejlepší a přišlo co nejvíce diváků,“ 
říká za pořadatele Vojtěch Dohnal.

Třinecká Olympiáda Dětí a 
Mládeže se koná pod záštitou Čes-

kého olympijského výboru. Hlav-
ním organizátorem je TJ, Majday 
a Knihovna Třinec. Opakovat by 
se měla každé dva roky. „Máš v 
sobě sportovního ducha, ambice 
utkat se s těmi nejlepšími v tom, 
co tě baví? Toužíš zažít něco vel-
kého a být na sebe hrdý? Ukaž 
lidem, co se v tobě skrývá,“ vyzý-
vají k účasti pořadatelé.

Děti budou sportovat v několika 
disciplínách, jako jsou například 
fotbal, zápas, stolní tenis, plavání, 

cyklistika, atletika, gymnastika 
nebo například vzpírání. Součástí 
bude i celá řada doprovodných akcí.

„V současnosti chodí členové 
Majday po školách a motivují děti k 
aktivní účasti. Buď v roli sportovců, 
nebo fanoušků. Na své si přijdou i 
kreativci, pro které knihovna pořá-
dá soutěž o nejlepší fotku a video. 
Zároveň chodí někteří trenéři TJ do 
hodin tělocviku a učí děti sporty, 
které se běžně v hodinách nedělají, 
třeba zápas,“ doplnil Dohnal.  (mr)

Pozvání na safari
ČeSKÝ tĚŠÍn Pořádat výstavy fo-
tografických obrazů na Gymná-
ziu Josefa Božka v Českém Těšíně 
se stává tradicí. Tentokrát už to 
bude potřetí, kdy se v aule gym-
názia zájemci sejdou na vernisáži 
fotografické výstavy. Její název 
„Afrika – Serengeti“ napovídá, že 
návštěvníky zavede do volné pří-
rody afrického safari. 

Autorem nádherných velko-
formátových fotografií je dřívěj-

ší absolvent gymnázia Alois Sze-
mla. Vernisáž se uskuteční ve 
čtvrtek 26. dubna v 16.30 v aule 
těšínského gymnázia. Výstava 
pak bude otevřena každý pra-
covní den až do konce června. 
Máte-li rádi divokou, civilizací 
nespoutanou  přírodu, nenech-
te si ujít příležitost pokochat se 
obrazy, které fotograf zachytil z 
bezprostřední blízkosti dravých 
šelem. (AH)

V ÝROK Y (neJen) Ze ŠKOLnÍCH L aVIC

•	 Akvárium	je	malé	moře,	ve	kterém	plavou	domácí	rybičky.
•	 V	maminčině	bříšku	je	miminko,	jenom	nevím,	jak	ho	spolkla.
•	 Výživné	je	plat	dětí,	když	se	otec	odstěhuje	z	domu.
•	 Každá	ryba	vyrábí	jikry,	ruské	ryby	i	kaviár.
•	 Muži	u	nás	se	můžou	oženit	jen	s	jednou	ženou.	Tomu	se	říká	

monotónní.
•	 Poloostrov	je	takový	ostrov,	který	úplně	nedokončili.
•	 Nejužitečnější	zvíře	je	prase.	Každou	jeho	část	můžeme	zužitko-

vat:	přední	a	zadní	část	jako	maso,	kůži	na	boty,	srst	na	kartáčky	
a	jeho	jménem	můžeme	dokonce	i	nadávat.

•	 Čím	je	člověk	starší,	tím	jsou	jeho	zuby	dražší.
•	 Na	maminky	se	nemá	křičet,	protože	jsou	prospěšné.
•	 Švýcarské	krávy	využívají	v	první	řadě	na	výrobu	čokolády.

Děti měly radost. Foto: Nemocnice

sVĚT ML ADýCH



Dne 20. dubna oslaví naši rodiče 

HaLIna a bROnISLaV SIKOROVI 

z Nýdku zlatou svatbu. 
Říká se, že láska je pohádka,  
kdežto manželství je realitou.  

Přejeme Vám, ať je Vaše realita  
i nadále tak pohádková jako doposud. 

Monika a Dagmar s rodinami.

b L a H O P ř Á n Í

Š aC H Y

ře š e n í  v š e c h  z a d á n í  n a  s t ra n ě  13 .

Dnešní sudoku patří ke snadným.  (JT)bílý na tahu vyhraje. Okny kolem černého krále táh-
ne, po dalším tahu bílého přijde vichřice. (BH)

tajenka: vojenská strava Legenda: cvok, davy, elán, 
frakce, hltan, kladivo, kravaty, křen, lodě, loutka, major, 
město, nerv, okoun, rtuť, tmel, Vladěna, vlek. (pw)

O S M I S M Ě R K a S u d O K u
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b L a H O P ř Á n Í

Dne 12. dubna oslavila krásné životní jubileum  
80 let paní 

ZuZana KuŠnÍROVÁ

z Třince. Milá maminko a babičko, u příležitosti Tvých 
narozenin Ti přejeme hlavně pevné zdraví, hodně 

štěstí a radost ze života. Máme Tě moc rádi.  
Dcery Renata a Zdeňka  

a vnoučata Petra, Barbora, Filip a Tereza. 

b L a H O P ř Á n Í

Dnes, 18. dubna slaví krásných 85 let 
paní

Jana StuCHLÍKOVÁ

z Třince. Do dalších let přejeme hodně zdraví, štěstí, 
lásky a životní pohody. Dcera Marie s manželem, 

vnoučata Marcela, Martin, Petra, Jiří, Barbora  
a pravnuci Deniska, Viktorie a Toník. 

b L a H O P ř Á n Í

Dne 21. dubna oslaví významné jubileum 70 let 
pan

Jan HaRatYK

z Košařisk. Vše nejlepší, zdraví a pohodu do dalších 
let přejí manželka Vanda a synové Zdeněk,  

Jan a Václav s rodinami. 

STŘEDA 18. 4.

Valérie, Lev, Rostislav, 
Werner, Bogusław, 
Bogumiła, Apoloniusz, 
Alicja, Flawiusz, Gości-
sław, Gosława, Barbara

ČTVRTEK 19. 4.

Rostislav, Rostislava, 
Emma, Waldemar, Vladi-
mír, Adolf, Tymon, Leon, 
Jerzy, Leontyna, Konrad, 
Werner, Włodzimierz

PÁTEK 20. 4.

Marcela, Odeta, Hugo, 
Česlav, Czesław, Agnie-
szka, Amalia, Berenika, 
Florenty, Marcelin, 
Szymon, Teodor

SOBOTA 21. 4.

Alexandra, Saša, 
Selma, Anselm,  
Konrád, Střežimír,  
Vratislava, Olga,  
Feliks, Bartosz,  
Drogomił, Irydion, 
Zelmira, Apollina

NEDĚLE 22. 4.

Evženie, Leonid,  
Raul, Kaja,  
Łukasz, Leon,  
Leonia, Gaja,  
Wanesa, Strzeżymir

PONDĚLÍ 23. 4.

Vojtěch, Adalbert,  
Gerhard, Wojciech, 
Jerzy, Gerard,  
Helena, Albert,  
Bela, Idzi,  
Lena, Gabriela

ÚTERÝ 24. 4.

Jiří, Fidel, Lech,  
Herbert, Grzegorz,  
Aleksander, Aleksy, 
Egbert, Horacy,  
Erwin, Saba

bLaHOPřeJeMe – GRatuLuJeMY

anselm (21. dubna): Jméno pochází ze staroger-
mánských slov ans (bůh) a helm (přilba) a znamená 
„boží helmice”, jeho nositel je tedy „pod boží 
ochranou”.

S bL aHOPřÁnÍM – Z ŻYCZenIaMI

Ředitelka oceněna medailí ministra
EMILIE ŚWIDrOVÁ 

ČeSKÝ tĚŠÍn Má kouzlo osobnosti, 
charisma, vyniká organizačními 
schopnostmi. Je klidná, vstřícná, 
rozumí své profesi. To je zřejmě 
ta nejkratší charakteristika Vandy 
Palowské, ředitelky Albrechtovy 
střední školy v Českém Těšíně. Ne-
dávno byla spolu s několika další-
mi vynikajícími pedagogy z celé 
republiky vyznamenána ve Vald-
štejnském paláci v Praze nejvyš-
ším resortním oceněním v oboru 
školství, tedy medailí MŠMT 1. 
stupně. Tu ministr školství, mlá-
deže a tělovýchovy ČR uděluje jed-
nou ročně za vynikající dlouhodo-
bé pedagogické působení.

„Medaili jsem sice dostala jako 
ředitelka školy, avšak vděčím za 
ni především škole, svým kole-
gům i žákům. Není to výhradně 
ocenění mé osoby,“ reagovala na 
vyznamenání po návratu z Prahy. 

Ihned se podělila o své dojmy ze 
slavnostního ceremoniálu. „Bylo 
to úžasné. Člověk se jen tak ne-
dostane do těchto nádherných re-
prezentačních prostor. Z každého 
koutu na vás dýchá slavnostní 
atmosféra umocněná předáním 

medaile z rukou samotného pana 
ministra Roberta Plagy,“ vyzna-
la ředitelka. Vzápětí dodala, že 
první vzrušující a plný emocí mo-
ment zažila, když na toto ocenění 
ji navrhli její školní kolegové. Ná-
vrh pak podpořil zřizovatel školy, 
tedy kraj. „Tyto pocity se nedají 
vyjádřit slovy,“ konstatovala.

Vanda Palowská pracuje ve 
školství čtyři desítky let. Po 
ukončení vysokoškolského eko-
nomického studia měla o svém 
budoucím povolání jasno. Pra-
covat jako pedagog. Začínala na 
Obchodní akademii v Orlové, 
krátce nato přešla na střední ško-
lu s gastronomickým zaměřením 
do Českého Těšína, kde vyučova-
la ekonomické předměty. Pak se 
stala zástupkyní ředitele pro teo-
retické vyučování a posléze ředi-
telkou školy. Tuto funkci zastává 
12 let. „Byla jsem u všech proměn, 
jimiž škola procházela. Slouče-
ním dvou středních škol: hotelové 

a zemědělské vznikla před pěti 
lety Albrechtova střední škola 
se třemi hlavními pilíři odbor-
nosti: hotelnictvím, polygrafií a 
zemědělstvím. Vždy tvrdím, že 
v těšínském regionu je to takový 
kampus odbornosti, neboť škola 
nabízí opravdu široké spektrum 
oborů,“ rozpovídala se ředitelka.

Jaké by mělo být pedagogic-
ké krédo správného učitele? „Pro 
mne byl a je vždy na prvním místě 
žák a dobré jméno školy,“ uvedla.

Vanda Palowská výrazně přispě-
la ve funkci ředitelky školy k rozvo-
ji odborného školství na Těšínsku. 
Školu zapojuje do mnoha projektů 
včetně zahraničních, zajišťuje stá-
že pro žáky v zahraničí, podporuje 
nadané studenty, ale  nezapomíná 
ani na péči o slabší žáky. Pod jejím 
vedením škola získala několikrát 
nominaci na  titul Škola roku, ob-
hájila dvakrát titul Světová škola, 
získala třikrát titul Ekoškola, včet-
ně titulu mezinárodního.

Vanda Palowská s ministrem 
robertem Plagou. Foto: MŠMT

sPOLEČENsK Á rUBrIK A ,  Z A J ÍMAVOsTI

H O R O S KO PH O R O S KO P

beran 21. 3. – 20. 4. 

Snažte se ve svém životě 
postoupit dál. Dejte ostatním najevo své 
záměry. Využijte svého tvůrčího talentu. 
Pozor na svou tvrdohlavost. Pokud mů-
žete, dopřejte si krátký výlet do přírody.

býk 21. 4. – 20. 5. 

Možná si myslíte, že dárkem 
si někoho získáte, raději ale myslete na 
to, zda si to můžete dovolit. Dopřejte si 
klid a věnujte čas svým milovaným. Zkus-
te se začít věnovat nějakému sportu.

blíženci 21. 5. – 21. 6.

Snažte se neupadnout do 
deprese, raději se držte své práce. Díky 
přesčasům toho můžete hodně zvlád-
nout. Vyjděte si s přáteli. Možná potkáte 
někoho zajímavého. Naslouchejte part-
nerovi.

Rak 22. 6. – 22. 7.

Vaše váhání bude ostatní 
přivádět k šílenství. Máte ale šanci ujas-
nit si několik důležitých detailů. Nebojte 
se požádat o laskavost nebo radu od 
svých blízkých. Změny nechte na jindy.

Lev 23. 7. – 23. 8.

Pokuste se držet nohama na 
zemi. Snažte se vyhnout vážným hád-
kám se svými milovanými. V komunikaci 
buďte upřímní a neztrácejte klid. Dopře-
jte si více spánku na dobití energie.

Panna 24. 8. – 23. 9.

Pokud můžete, držte se při 
zemi. Neobdarovávejte ostatní, pokud 
sami s penězi stěží vyjdete. Své city si 
zatím nechte raději pro sebe. Problémy 
se snažte vyřešit bez hádek.

Váhy 24. 9. – 23. 10.

 Vaše schopnost komuni-
kovat zaboduje u ostatních. Ne vše, co 
uslyšíte, bude odůvodněné. Naslouchej-
te svému srdci. Pozor na změny počasí, 
raději dobře pečujte o své zdraví.

Štír 24. 10. – 22. 11.

Využijte svůj talent praco-
vat s detailem a nejspíš přijdete s něčím 
skvělým. Zamyslete se a uvědomte si, co 
je skutečně vaším snem. Než utrácet na 
okázalé zábavě, pozvěte přátele k sobě.

Střelec 23. 11. – 21. 12.

 V práci vám hrozí prázdné 
sliby. Svou energii vložte do fyzické prá-
ce. Vaší lásce se zřejmě nebude líbit vaše 
vlezlost. Věnujte se tomu, co vás baví, 
ale snažte se nic nepřehánět.

Kozoroh 22. 12. – 20. 1.

V práci se pokuste zůstat 
soustředění a v klidu. Finančně ztratíte, 
pokud nedáte na svůj zdravý úsudek. 
Nevnucujte svým blízkým vaše názory, 
jinak byste mohli ztratit jejich přízeň.

Vodnář 21. 1. – 20. 2.

Zkuste něco změnit na svém 
vzhledu. Skrze své blízké možná potkáte 
nové přátele. V lásce by se vám mělo da-
řit. Nezapomínejte na upřímný rozhovor. 
Zaměřte se na vyváženou stravu.

Ryby 21. 2. – 20. 3.

 V práci i ve vztahu to nej-
spíš bude náročné. Nenechte se neprá-
vem obviňovat svými blízkými. Nemůže-
te dělat vše sami. Navštivte někoho, kdo 
se v poslední době necítil nejlépe. (DAr)
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     PODĚKOVÁNÍ    

Děkujeme všem příbuzným, známým, 
bývalým spolupracovníkům  

a sousedům za projevy soustrasti, 
květinové dary a účast  

při posledním rozloučení s paní
danutOu beRKOVOu

z Tyry, která nás opustila dne  
4. dubna 2018 ve věku 61 let.  

Dcery Michaela a Žaneta  
s rodinami.

     VZPOMÍNKA    

Dne 8. dubna uplynuly 2 roky,  
kdy nás opustila naše manželka, 

maminka a babička, paní
eMILIe GaZdOVÁ

z Kojkovic.  
Vzpomeňte s námi.  

Manžel a syn s rodinou.

     VZPOMÍNKA    

Dne 12. dubna jsme si připomněli  
4. smutné výročí, kdy nás navždy 

opustil náš milovaný tatínek,  
dědeček a bratr, pan

bOHuSLaV KLaPSIa
z Písečné.  

S láskou a úctou vzpomínají dcery  
a bratr s rodinami.

     VZPOMÍNKA    

Aby byla s námi, už nemůžeme chtít, 
ale krásnou vzpomínku na Tebe  

v srdcích budeme mít.
Dne 16. dubna jsme si připomněli  
10. smutné výročí kdy nás opustila 

paní
MaRCeLa bRauneROVÁ

z Kamionky.  
S láskou vzpomínají  

a nikdy nezapomenou dcera Eliška, 
syn Lukáš s manželkou, rodiče, bratr 

a sestra s rodinami a všichni,  
kteří ji měli rádi.

     VZPOMÍNKA    

Kdo Tě znal, vzpomene.  
Kdo Tě měl rád, nezapomene.
Dne 16. dubna uplynulo 12 let,  

kdy nás navždy opustil  
pan

KaReL PInKaS
z Nebor.  

Vzpomínají manželka,  
dcera, syn, dva zeťové  

a vnučky Nikol a Aneta.

     WsPOMNIENIE    

„Choć lata mijają, to uczuć nie  
zmienia, dla nas żyjesz dalej w na-
szych sercach i wspomnieniach”.

Dnia 17 kwietnia minęła  
1. rocznica śmierci

śp. JeRZeGO HeCZKI
z Gródka. Wszystkim, którzy znali 

Jego dobre serce, niechaj zachowają 
Go w życzliwej pamięci. Dziękują syn 
i córka z rodzinami oraz dwie siostry 

z rodzinami i znajomi.

     VZPOMÍNKA    

To, že čas rány zahojí, je jen zdání,  
v srdcích dál zůstává bolest  

a vzpomínání.
Dne 17. dubna uplynulo 7 smutných 
let, kdy nás tragicky opustil ve věku 

30 let náš drahý a milovaný syn  
a bratr, pan

bc. LuKÁŠ bOLeK
z Třince. S bolestí v srdcích  

vzpomínají a nikdy nezapomenou 
rodiče a bratr David s rodinou.

     VZPOMÍNKA    

Kdo Tě znal, ten si vzpomene.  
Kdo Tě měl rád, nikdy nezapomene.

Dnes, 18. dubna si připomínáme  
20. výročí úmrtí naší maminky,  

babičky a tety, paní
annY RaJCOVÉ

z Vendryně. S láskou a úctou vzpomí-
nají dcery s rodinami a neteř.

     VZPOMÍNKA    

Čas nikdy neběží tak rychle,  
aby se dalo zapomenout…

Dnes, 18. dubna si připomínáme  
9. smutné výročí, kdy nás navždy 

opustil pan
antOnÍn PaVeRa

z Ropice. S láskou a úctou vzpomínají  
maminka a sestry s rodinami.

     VZPOMÍNKA    

Hvězdy Vám už nesvítí,  
slunce nehřeje, už se k nám  
nevrátíte, už není naděje.  

Prázdný je domov, smutno je v něm, 
cestička k hřbitovu zůstala jen.
Letos si připomeneme 7. smutné 

výročí úmrtí našich rodičů,  
18. dubna úmrtí naší maminky, paní

annY CIeSLaROVÉ
a 23. září úmrtí našeho tatínka,  

pana
aLOISe CIeSLaRa.

S láskou a úctou vzpomínají  
dcery s rodinami.

     VZPOMÍNKA    

I když nejsi mezi námi,  
v srdcích žiješ stále s námi.  

Kdo Tě znal, ten si vzpomene,  
kdo Tě měl rád, nezapomene.

Dnes, 18. dubna si připomínáme  
20. výročí, kdy nás navždy opustil 

pan
Jan CIeŚLaR

z Bystřice. S úctou a láskou  
vzpomínají manželka, dcera  

a syn s rodinami.

     VZPOMÍNKA    

Dnes, 18. dubna by se dožila 69 let 
paní

bOHuSLaVa LeVÁKOVÁ
z Jablunkova.  

Za tichou vzpomínku všem,  
kdo jste ji měli rádi,  

děkuje manžel s rodinou.

     VZPOMÍNKA    

Dnes, 18. dubna by se dožil 73 let  
náš milovaný manžel, tatínek  

a dědeček, pan
JIndřICH beRnKOPF

z Třince.  
S láskou vzpomínají manželka Hilda, 

dcera Martina s manželem,  
vnučky Sára a Maruška,  
syn Roman s manželkou,  

vnučka Anežka, vnuci Honzík,  
Denis a Dominik.

Všem nám moc chybíš, dědo!!!

     VZPOMÍNKA    

Odešel od všeho, co měl rád,  
nikomu nestačil sbohem dát.

Dne 19. dubna si připomeneme  
13 let od úmrtí  

pana
JOSeFa tuROnĚ

z Nýdku.  
S láskou a úctou vzpomínají  
manželka Emilie, syn Josef  

a dcery Helena a Jana s rodinami.

     VZPOMÍNKA    

Dne 19. dubna si připomeneme  
nedožitých 70 let  

pana 
MIROSLaVa GOCZOLa.

Vzpomíná rodina.

     WsPOMNIENIE    

Dnia 19 kwietnia obchodziłby  
80. urodziny

śp. Jan ZIenteK
z Ligotki Kameralnej.

Dnia 30 czerwca minie  
25. rocznica Jego śmierci.  

O chwilę wspomnień proszą żona 
Anna, syn Władysław i córka Halina  

z rodzinami.

     VZPOMÍNKA    

Čas plyne, vzpomínky zůstávají.
Dne 19. dubna si připomeneme  

5. smutné výročí,  
kdy nás navždy opustil pan

JOSeF SIKORa
z Třince.  

S láskou a úctou vzpomínají  
a nikdy nezapomenou synové  

a dcera s rodinami.

     VZPOMÍNKA    

I když nejsi mezi námi,  
v srdci žiješ stále s námi.

Dne 19. dubna si připomeneme  
10 let, kdy nás navždy opustil  

náš tatínek, dědeček a pradědeček, 
pan

eMIL OLSZaR
z Nýdku. S láskou vzpomínají dcery  

a synové s rodinami.

     VZPOMÍNKA    

Loučení žádné, nezbyl Ti čas,  
jen velkou bolest zanechal jsi v nás. 

Vzpomínky na Tebe v srdcích si 
zachovají, kdo rádi Tě měli,  

tak jako my, stále vzpomínají.
Dne 20. dubna si připomeneme  

1. smutné výročí, kdy nás navždy 
opustil náš milovaný manžel,  

tatínek a zeť, pan
ZdeneK SZOtKOWSKÝ

z Bocanovic.  
S láskou vzpomínají manželka,  

synové a rodiče.

     VZPOMÍNKA    

I když nejsi mezi námi, v srdcích žiješ 
stále s námi. Kdo Tě znal, ten si vzpo-
mene. Kdo Tě měl rád, nezapomene.

Dne 20. dubna uplynou tři roky,  
kdy nás náhle opustil  

pan
GuStaV WaLeK

z Návsí.  
S láskou vzpomíná celá rodina.

     VZPOMÍNKA    

Možná byl čas odejít, snad to tak 
bylo v osudu psáno... Zbyly jen sny, 
jež mohly se ještě snít... V půjčovně 

času však měli vyprodáno...
Dne 20. dubna si připomeneme  

8. smutné výročí úmrtí pana
Ing. JIndřICHa nOHaLa

z Třince, bývalého zaměstnance  
válcovny C a D TŽ. S láskou vzpomí-
nají manželka Věra, dcera Jindřiška  

a vnučka Karolínka.

     VZPOMÍNKA    

Dne 21. dubna si připomeneme  
1. smutné výročí,  

kdy nás navždy opustil pan
MIROSLaV MaCH

z Třince. S láskou a úctou vzpomínají  
manželka, syn a dcera  

s rodinami.

     VZPOMÍNKA    

Utichlo srdce, úsměv se nevrátí, 
láska a vzpomínka
se nikdy neztratí.

Dne 21. dubna si připomeneme  
2. smutné výročí úmrtí naší drahé, 

paní
aLenY RaSZKOVÉ

z Třince-Lyžbic.
S láskou a úctou vzpomínají

manžel, dcery s rodinami, sestra  
a švagrová s rodinami.

     VZPOMÍNKA    

Dne 22. dubna si připomeneme 
3. smutné výročí úmrtí naší drahé 

maminky, paní
MaRIe KubatKOVÉ

ze Stříteže.  
S úctou a láskou vzpomínají  
dcery a snacha s rodinami.

     VZPOMÍNKA    

Měla jsi ráda život a chtěla jsi žít. 
Přišla zlá nemoc a Ty jsi musela  
odejít. Těžko se s Tebou loučilo,  

těžko je bez Tebe žít,  
láska však smrtí nekončí,  

v srdcích Tě navždy budeme mít.
Dne 22. dubna si připomeneme 

1. smutné výročí, kdy nás navždy 
opustila manželka, maminka, dcera, 

sestra, teta, švagrová a tchyně,  
paní

eVa SuSZKOVÁ
z Oldřichovic.  

Za vzpomínku děkuje všem maminka 
a sestra Lenka s rodinou.
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ř e Š e n Í  S u d O K u

ř e Š e n Í  O S M I S M Ě R K Y

1. Dxf5! g6  [1. ... bxc4, 2. Dh5 g6 
{2. ... De7, 3. Vdf1 +-}, 3. Dh8+ Kf7, 
4. Vdf1+ Ke7, 5. Dg7#] , 2. Vdg1 
Kg7  [2. ... Ve7, 4. Df6 +-;, 2. ... 
bxc4, 3. Vxg6+ Jxg6, 4. Dxg6+ +-] ,  
3. Vh7+! Kxh7  [3. ... Jxh7, 4. Dxg6+ Kf8, 
5. Dg7#] , 4. Df7+ Kh6, 5. Vh1+ Kg5,  
6. Df4 mat. 

ř e Š e n Í  Š aC H OV É Ú LO H Y

Jarní varování před pálením trávy a větví.  
A pozor na ohníčky v přírodě
por. Mgr. PETR KŮDELA,  
TISKOVÝ MLUVČÍ HZS MSK

V letošním jaře již jednotky ha-
sičů v Moravskoslezském kraji 
vyjížděly k několika desítkám po-
žárů luk, travních porostů, keřů, 
lesů i skládek občanů, kde v drti-
vé většině hrála hlavní roli nedba-
lost občanů. Hasiči proto upozor-
ňují na dodržování bezpečnosti 
jak na zahrádkách, tak ve volné 
přírodě. Přitom například plošné 
vypalování je stále zakázáno. 

Je zásadní rozdíl mezi pálením 
odpadu ze zahrady nebo lesa na 
ohništích a plošným vypalováním 
suchých porostů, které je podle 
zákona o požární ochraně strikt-
ně zakázáno. Při porušení zákazu 
umožňuje tento zákon uložení pe-
něžité sankce – pokuty, občanům 
až do výše 25 tisíc korun, firmám 
až půl milionu korun. 

Vypalování trávy je v České 
republice zakázáno hned třemi 
zákony: zmíněným zákonem o 
požární ochraně, ale také záko-

nem o ochraně přírody a krajiny 
a zákonem o myslivosti.

Pálení listí, klestí a shrabané 
trávy na „jedné přiměřené hro-
madě“ není zákonem výslovně 
zakázáno. Ovšem i pro pálení listí 
na zahradě platí určitá pravidla a 
omezení, které stanovuje zákon.

Pro podnikající fyzické a práv-
nické osoby platí, že musí pláno-
vané pálení rostlinných zbytků 
ohlásit příslušnému operační-
mu středisku HZS (hasičského 
záchranného sboru) v kraji. Při 
ohlašování musí uvést datum a 
místo pálení, zodpovědnou oso-
bu, přibližnou dobu pálení a kon-
takt. Povinnost ohlášení pálení 
pro řadové občany není zákonem 
stanovena, při pálení většího 
množství zbytků se však dopo-
ručuje (mj. zabrání zbytečnému 
výjezdu jednotek hasičů při zpo-
zorování „požáru“ kolemjdoucí-
mi či sousedy).

Oheň se nesmí zakládat na 
místech se vzrostlým porostem, 
loukách a strništích a ve vzdále-
nosti 50 metrů od lesa. Jednotli-

vé obce mohou vyhláškou upra-
vit podmínky pro nakládání s 
tímto odpadem. 

Při pálení rostlinných materi-
álů (zvláště listí) na zahradě nám 
energie, která je v nich obsažena, 
k ničemu neposlouží, jen ohřeje 
vzduch a oheň zadýmí okolí a 
přivodí zbytečné nepříjemnos-
ti u sousedů, třeba u schnoucí-
ho prádla. Rostlinné materiály 
je nejlepší využít do kompostu, 
díky němuž získáme kvalitní 
hnojivo do záhonů. A větve lze 
štěpkovat.

Pokud se i přesto rozhodnete 
odpady na zahradě spalovat, do-
držujte alespoň tato bezpečnost-
ní opatření: 
• Pálení musí kontrolovat osoba, 
která dovršila věku 18 let.
• Místo pálení se nesmí nechat 
bez dozoru.
• Ohniště musí být založeno na 
nehořlavém, např. hliněném pod-
kladu a musí být obloženo kame-
ny nebo obkopáno k zabránění 
rozšíření ohně.
• Vždy musí být k dispozici pro-

středky, kterými oheň uhasíte 
– kbelík s vodou, lopata a písek, 
zahradní hadice...
• Oheň se nesmí rozdělávat za 
pomoci hořlavých kapalin (např. 
benzin).
• Pálení se nesmí provádět při 
nepříznivých povětrnostních pod-
mínkách, jako je inverze nebo sil-
ný vítr.
• Je nutné dodržovat bezpečnou 
vzdálenost ohniště od zástavby 
a hořlavých předmětů, tj. domů, 
plotů, aut apod.
• V případě, že se oheň vymkne 
kontrole a nelze jej uhasit vlast-
ními silami, je osoba, která pálí 
suchý zahradní odpad, povinna 
okamžitě ohlásit požár na číslo 
tísňového volání 112 nebo 150.

A na závěr ještě jedno upozor-
nění. Na otevřených ohništích, 
zahradních krbech nebo otevře-
ných grilovacích zařízeních lze 
podle zákona pálit pouze dřevo, 
dřevěné uhlí a suché rostlinné 
materiály. Je zakázáno pálit obaly 
od plastů, igelit, barevné časopi-
sy a noviny, chemicky ošetřené 

dřevo (okenní rámy, dřevotříska, 
dřevo ošetřené laky nebo bar-
vou), vlhké zahradní odpady, plas-
ty, gumu, chemické přípravky (o 
pálení vyjetých olejů nemluvě) 
apod. a další materiály, u jejichž 
spalování vzniká velké množství 
pro člověka škodlivých emisí. Vět-
šina z nich zůstává ve vzduchu ve 
výšce 10 metrů a poté klesá zpát-
ky na zem.

Co se týká pohybu ve volné pří-
rodě, lidé by zde měli být opatrní 
a měli by používat zdravý selský 
rozum. Kuřák by v lese neměl od-
hodit na zem ani nedopalek, ani 
zápalku. Odhozený, neuhašený 
nedopalek cigarety může mít ka-
tastrofální následky, stejně jako 
založené ohniště v blízkosti lesa.

Pokud si lidé chtějí opéci na 
výletě špekáček nebo podobný 
masný výrobek, rozhodně ne v 
lese. Raději na volné ploše ně-
kde u vodního toku či rybníka k 
snadnějšímu uhašení, nebo nejlé-
pe počkat až na ohniště u nějaké 
restaurace. Vhodný ke kvalitní-
mu uhašení může být i písek.

d O b R É R a dY

PRÁVnÍK RadÍ

Smlouva o dílo – obecně
Mgr. ROMAN VEČEŘA 
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ KADLUBIEC, STARZYK A PARTNEŘI

Smlouvu o dílo můžeme v zásadě označit za nejčastěji používaný 
smluvní typ vedle smlouvy kupní. Co musí být splněno, abychom 
mohli hovořit o smlouvě o dílo, si přiblížíme v tomto článku.

Na základě smlouvy o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj 
náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo 
převzít. V případě ceny je ponecháno na vůli stran, zdali si cenu určí 
konkrétní částkou, popř. si určí, jakým způsobem bude cena za dílo 
stanovena (např. konkrétní cena bude mimo jiné záviset na měnovém 
kursu, ceně užitého materiálu atd.). Mimo to, zákon připouští, aby si 
smluvní strany cenu díla neurčily. Nicméně, z jednání stran musí být 
patrná jejich vůle uzavřít smlouvu bez určení ceny díla. Pak ale platí, 
že se mezi stranami bude vycházet z ceny obvyklé.

Alfou a omegou při vymezení smlouvy o dílo je samotné pojetí 
díla. Dílem se rozumí zhotovení určité věci, nespadá-li pod kupní 
smlouvu. V praxi je někdy složité rozlišovat smlouvu o dílo a kupní 
smlouvu, nicméně je potřeba vycházet v podstatě ze dvou základních 
předpokladů. Prvním z nich je, že dílo představuje určitou činnost, 
resp. výkon činnosti. Druhým předpokladem pak rozumíme situace, 
kdy osoba u věci, která má být teprve vyrobena, dodá zhotoviteli 
převážnou část materiálu ke zhotovení této věci. V případě, že si ale 
koupíme nějaké zboží v obchodě, tak samotná montáž koupeného 
zboží prodávajícím se nebude posuzovat podle smlouvy o dílo (např. 
koupě nábytku a jeho domácí montáž prostřednictvím prodávajícího).

Dílem se dále rozumí údržba, oprava nebo úprava věci nebo 
činnost s jiným výsledem. Zákon též výslovně vymezuje, že dílem je 
vždy zhotovení, údržba, oprava nebo úprava stavby nebo její části. 
V neposlední řadě je potřeba rozlišovat dílo (činnost) a předmět díla 
(výsledek činnosti). Kdy předmětem díla může být například i vedení 
účetnictví či vytvoření obalu nápoje.

Typickou modelovou situací ze života může být zhotovení kuchyň-
ské linky na míru, přičemž součástí této kuchyňské linky budou i 
spotřebiče. V takovém případě se bude jednat o smlouvu smíšenou, 
kdy samotné zhotovení linky a linka samotná budou posuzovány v 
režimu smlouvy o dílo, kdežto dodávka vestavěných spotřebičů bude 
naopak v režimu smlouvy kupní.

     VZPOMÍNKA    

Čas rychle ubíhá, ale bolest v našich 
srdcích je stále stejně hluboká...
Dne 23. dubna si připomeneme  

11. výročí, kdy nás navždy opustila 
naše milovaná maminka a babička, 

paní
MaRIe PRZYCZKOVÁ

z Písku. S láskou a úctou vzpomíná 
dcera Iveta s rodinou.

     VZPOMÍNKA    

Dne 23. dubna si připomeneme  
nedožitých 70 let paní

eVY VaLOŠKOVÉ.
Dne 6. března jsme si připomněli  

2. smutné výročí,  
kdy nás navždy opustila.  

Stále vzpomíná nejbližší rodina.

     VZPOMÍNKA    

Dne 24. dubna si připomeneme  
nedožité devadesáté narozeniny  

paní
IRENY KAJZAROVÉ

z Kojkovic.  
S láskou a úctou vzpomíná  

dcera s rodinou.

     VZPOMÍNKA    

Jen kytičku květů Ti na hrob  
můžeme dát, zapálit svíci  

a tiše vzpomínat.
Dne 25. dubna by oslavila krásných 

70 let paní
IRena SnIeGOŇOVÁ.

S láskou a úctou vzpomínají  
Dagmar, Petr, Marcela, David  

a přítel Tadeáš.
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autO – MOtO

Výkup aut a přívěsných vozíků, i na LPG. 
Platba hotově. Tel. 608 877 026.

VýKUP A EKO LIKVIDACE AUT 
AUTOVrAKOVIŠTĚ MILATA 
VŠECHNY sLUŽBY ZDArMA 

MAXIMÁLNÍ VýKUPNÍ CENY! 
www.milata.cz 607 77 33 11

Prodám Š Octavia 1, 2003, 1,9 TDI, 66 kW, 
274 000 km, původ ČR, serv. knížka, STK do 
3/2020, vybavení elegance, cena 75 000 Kč. 
T. 737 245 422.

Škoda Octavia Combi 1,6TDI, r. v. 12/2009, 
modrá metalíza, klimatizace, vyměněné roz-
vody. Najeto 170 000 km. Spolehlivá, nízká 
spotřeba. Cena 139 000 Kč. Tel. 775 730 779.

Prodám Citroën C3, benzin 1,4i, 55 kW, 
r.v. 2005, STK do 10/2019, barva sv. modrá 
metalíza, najeto 132 tkm. Cena 60 000 Kč k 
jednání. Více info na tel. 732 424 437.

Koupím starý moped, pionýr nebo Jawu 
250, 350, 175, skútr ČZ, pérák a ND. 605 
482 445.

Koupím starý motocykl, babettu, pionýra, 
auto Lada 1500-1600, Škoda 120-130, Garde, 
Rapid, Mercedes 190. Tel. 776 812 521.

Prodám dvě dvourychlostní babety (1 na 
ND). Tel. 737 773 304.

EKOLOgICKÁ LIKVIDACE VOZIDEL,  
VOZÍKů A MOTOCYKLů 

ODTAH, LIKVIDACE, ODHLÁŠENÍ 
NA ÚŘADĚ ZDArMA. 731 581 469 

WWW.CArsCH-AUTO.CZ

KOuPĚ

KOUPÍM TrAKTOr ZETOr 25 AŽ 50. TEL. 
725 591 964.

Koupím starož. 732 996 145.

Koupím veškeré starožitnosti – veškeré hu-
dební nástroje, zbraně, porcelán, pohlednice, 
mince, obrazy, nábytek, hodiny, staré hračky. 
Vše může být i poškozené. Tel. 608 374 432.

Koupím staré rybářské náčiní. Tel. 727 892 
322.

PROdeJ

Prodám nový stůl + 2 lavice, masív jasan, 
150x70x75. Tel. 602 537 368.

Prodám igel. kabel 5Cx4. Tel. 792 364 713.

Prodám rozvaděč pro elektroměry. Tel. 792 
364 713.

Prodám sekačku MF 70, žací lišta a přívěsný 
vozík. Tel. 608 405 717.

PLETIVO – PLOTY 3nec 
dovoz zdarma 

www.pletivo3nec.eu 
Tel. 724 062 293 

728 844 109

Prodám dvojkolák. Tel. 792 364 713.

PLETIVO – TŘINEC 
prodej – realizace 

www.pletivo-trinec.cz 
Tel. 725 944 049

Prodám použité dřevěné pražce, stranový 
mulčovač 2,2 m + nový válec s kladívky. Tel. 
737 113 530.

Prodám ovci s jehnětem. Tel. 737 525 235.

Prodám vietn. gottingen. selata. Tel. 776 
369 956.

Prodám stromky meruňky kanadské, révu 
velkoplodou – pro naše podmínky. Tel. 775 
348 611.

Prodám krmné inst. nudle vhodné pro psy, 
drůbež, prasata, ryby... 10 Kč/kg. Prodám 
plastové 1000 l IBC kontejnery vhodné i na 
pitnou vodu. Cena od 1250 Kč. 603 427 802.

Prodám dřevěné garáž. dveře. Tel. 792 364 
713.

dOMY – bYtY – CHatY

Koupím nemovitost na Třinecku nebo Čes-
kotěšínsku. Mám zájem i o stavební pozemek 
nad 900 m². 778 546 945.

Hledám RD Řeka, Smilovice, Střítež, Komor-
ní Lhotka, Hnojník. Tel. 775 774 644.

Koupím rodinný dům. Nejsem RK. Tel. 604 
421 281.

Koupím starý dům v okolí Třince. Tel. 724 
513 455.

Koupíme dům nebo pozemek. Peníze máme. 
Určitě se domluvíme. T. 704 387 724.

Nabízím tržní odhad nemovitostí. Tel. 775 
774 644.

Hledám byt v osobním vlastnictví v Třinci. 
Tel. 775 774 644.

Koupíme byt v Třinci, i v pův. stavu. Děkuje-
me za nabídky. Tel. 734 477 551.

Prodám nadstandardní byt 3+1 v Jablunko-
vě. Tel. 773 990 207.

Prodám byt 3+1 v Orlové, ul. Osvobození. 
Tel. 775 774 644.

Prodám byt 3+1 v OV, Třinec-Terasa, bez RK. 
728 008 679.

Prodám dr. byt 2+1 na Terase u Beskydu. 
Tel. 721 631 102.

Pronajmu byt 1+1. Tel. 774 324 951 po 15. 
hod.

Máte hodně peněz? Kupte si starý dům. 
Anebo chcete bydlet zdravě a moderně? 
Tak už neřešte jaký dům, když tu máte 
EUdům! stavíme ekonomicky-úspor-
né domy s garancí nejsilnějších stěn. 
Nabízíme řešení, která splní váš sen o 
bydlení! Přijďte si nakreslit svůj dům s 
finalistou v soutěži Vodafone firma roku 
2017! Prvních 10 zájemců získá bonus 
10 000 Kč na projekt EUdomu! www.
eudomy.cz. Financování zajistíme.

GaRÁŽe – POZeMKY

Nabízím pronájem garáže, ul. Dukelská v 
Třinci. Tel. 775 774 644.

Hledám pozemek či dům u lesa, samota. Tel. 
731 492 998.

Hledám stavební pozemek v okolí Třince. 
Tel. 775 774 644.

Nabízím pozemek u lesa v Návsí. Tel. 775 
774 644.

RŮZnÉ

Přijímáme objednávky na krocany – samce. 
Budou v polovině května. Info: 777 542 535.

ZTrATIL sE MOUrOVATý KOCOUr, 
Jablunkov, Návsí. Odměna jistá, e-mail: 
zebrina@seznam.cz

Daruji koňský hnůj za odvoz 
nebo pytlovaný 50 Kč/ks. 
777 292 978, 737 198 863.

Farma Worek hledá do nájmu pozemky. Tel. 
776 621 258.

Hledám pomocnou sílu na úklid rod. domu 
(ne firmu). Tel. 608 430 350.

Uzávěrka pro příjem inzerce je vždy v pátek ve 12.00 hodin.
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Čekáte návštěvu? 
Občerstvení přivezeme.  
Korýtka, kýty, krůty,... 

Tel. 732 920 550.

Chata Studeničné vás srdečně zve na „říz-
kománii” ve dnech 21. a 22. dubna. Obj. tel. 
724 514 215 nebo 558 367 600.

Zdraví budete, když s naší pomocí kouřit 
přestanete! Antinikotinové centrum Antinik 
Vendryně 
www.kourenistop.cz, tel. 605 287 553.

M FASHION – nová jarní kolekce, pánské 
obleky, košile... Třinec, Staré Město, 1. máje 
(vedle Hrušky).

DOUČÍM MATEMATIKU (sŠ, VŠ). 
T. 733 617 349.

ZPrACUJEME KOMPLETNÍ ÚČETNICTVÍ, 
DAŇOVOU EVIDENCI, DANĚ, MZDOVOU 
AgENDU. NELA64@sEZNAM.CZ, 604 
372 867.

„Chcete-li se stěhovat, 
zkus Kurýra zavolat...“ 

777/22 66 84 
www.trinecky-kuryr.cz

Pamicar s.r.o. 
AUTOsErVIs – PNEUsErVIs 

Tel. 608 120 706 
www.pamicar.cz

Přezutí 4x pneu s vyvážením za 399 Kč. 
Auto-motoEvri, Třinec, Richard Prengel, 734 
339 653.

Chceš-li MOTO v cajku mít, 
neváhej nás navštívit !!! 
MOTOZÁKLADNA Třinec 

servis motocyklů: 774 194 197 
Výkup motocyklů: 777 226 684

EKOLOgICKÁ LIKVIDACE AUT 
ODTAH ZDArMA, PŘIJEDU AŽ K VÁM 

T. 777 333 973, P. sTrOUHAL

Firma WAMAR.cz nabízí autodopravu a 
zemní práce bagrem. Tel. 732 536 081.

AUTOŠKOLA sZYMCZYKOVÁ Jablunkov-
ská 410, 739 61 Třinec (naproti nádraží 
ČD, a.s. Třinec centrum) provádí: výcvik 
řízení motorových vozidel sk. B (nově 
možnost rychlokurzu!), kondiční jízdy 
a školení řidičů referentských vozidel. 

Nově příprava žadatelů za účelem vráce-
ní řidičského průkazu! Zahájení v pátek 
20. 4. 2018 v 15.30 hod. Tel. 603 931 148 

nebo 737 310 860.

Fa Lamacz 
– pokládka zámkové dlažby 
– stavba všech druhů oplocení 
– zemní práce minibagrem 
– brány, branky, garážová vrata 
– základové desky pro bazény 
www.lamacdlazby.cz 
737 717 353

ZEDNICKÉ PrÁCE. 
Tel. 558 331 636.

Uvažujete o solárním systému či 
komplexním zateplení domu? Firmy 
C.E.I.s.CZ a Beskydsolar 
vám v tom pomohou. 
Zajišťujeme: 
– poradenství v oblasti úspory energie 
– vypracování projektové dokumentace 
– vyřízení dotace z programu Nová 
Zelená úsporám 
– kotlíkové dotace 
Ceny solárních systémů již od 35 000 
Kč vč. montáže a DPH. Návštěva u vás 
doma zdarma! Tel. 777 624 165, 739 631 
104, 
beskydsolar@seznam.cz, info@ceis.cz

Provádím rekonstrukce koupelen, byt. jader, 
sprch. koutů, WC, topení, vody, obkladů, 
odpadů, kotlů, topení aj. Nízké ceny. Tel. 731 
387 450.

Provádím montáž a seřízení oken, 
zednické a malířské práce. 

Inf.: www.vhservis.cz 
Tel. 603 522 584.

sławomir rucki – POKrýVAČsKÉ, 
KLEMPÍŘsKÉ a TEsAŘsKÉ PrÁCE. 

stavby a rekonstrukce střech. 
střešní krytiny za super ceny. 

střechy na klíč. 
Tel. 704 107 726 

www.strechyrucki.cz

Oprava střech (garáže), výměna klemp. 
prvků. 605 465 957.

TEČE TI sTŘECHA, 
KAPE TI DOMů? 

Volej 0048 609 852 057. Utěsníme 
všechny druhy střech.

Provádím klempířské, pokrývačské práce, 
lepení IPY, drobné tesařské práce, nátěry 
střech, opravy žlabů, svodů vč. dodání mate-
riálů. Levně. Tel. 723 616 124.

MALUJI – NATÍrÁM 
776 388 710

MALÍŘsKÉ, NATĚrAČsKÉ 
A LAKýrNICKÉ PrÁCE 

– sTĚrKOVÁNÍ, gOTELE. 
604 720 102.

NÁTĚrY sTŘECH I FAsÁD 
ruční nátěry  

i vysokotlaké nástřiky střech 
satjam, Lindap pozink., hliník, trapéz 

plech, jakýkoliv eternit, betonové tašky 
atd. Vše je provedeno odborně 

s nejvyšší kvalitou. 
Tel. 776 051 335, 

www.stresnirekonstrukce.cz

Malby, nátěry. 737 505 205.

Nejekonomičtější systém nátěru, čištění a 
ochrany všech typů střech před povětrnostní-
mi vlivy. Vyšší životnost krytiny i o desítky let 
s prodlouženou zárukou. Tel. 792 362 409, 
www.miro-airlles.cz

Provádíme čištění a nátěry střech 
a malby interiérů. 

T. 731 832 187.

PŘEVÍJENÍ ELEKTrOMOTOrů.  
Tel. 731 610 804.

ELEKTrOINsTALACE 
Novostavby, rekonstrukce, firmy. 

Nonstop poruchová služba. 
792 362 435

Štěrk, písek, kámen, struska, kačírek a další. 
V Bystřici – doprava zajištěna. Tel. 773 651 
136.

P r O D E J  E K O B r I K E T 
z dřevěných pilin 1000 kg – 3900 Kč, 

baleno po 20 kg – 85 Kč. Brikety jsou vy-
robeny bez chemie a škodlivých přísad. 

Tel. 777 752 408.

VýKUP DŘEVA NA sTOJATO 
– smrk, listnáče. 
Tel. 731 809 775.

JEWA s.r.o. 
Prodej smrkových odkorů, odřezků, 

kulatiny a briket 
z tvrdého dřeva. 602 797 738.

Farma Milíkov nabízí roční nosnice, kuřice, 
brojlery. Prodejní doba Po – Pá 8 – 11 a 15 – 
17, So 8 – 11. Informace na tel. 558 362 829, 
558 362 387, 602 769 404, 739 324 338.

Zahrada – krása bydlení. Projekt + realizace 
(úprava terénu, osázení stromky, keříky, 
kamínky atd.). T. 721 878 086, 0048 695 
102 269.

Zahradnictví NAŠE ZAHRADA (pod Buri-
anem) – zahajujeme jarní prodej ovocných 
stromů a keřů a nabízíme stálý výběr různých 
druhů jehličnatých a listnatých stromů, různé 
druhy mulčovací kůry, zeminy, hnojiv a další 
zahradnické potřeby. Otvírací doba od 8 do 
18, v sobotu od 8 do 13 hod. Tel. 773 023 
519.

Prodej: uhlí, koks, brikety, hnědé uhlí do 
automatů. V Bystřici u nádraží. 
Doprava nad 2 t zdarma. 
Tel. 773 651 136.

NABÍZÍM VÝVOZ ŽUMP A SEPTIKŮ. TEL. 606 
748 417.

Ohřev vody solárním systémem – 300 l 
zásobník, 5 m² solárních panelů s mon-
táží a příslušenstvím, cena 43 500 Kč. I 
pro novostavby! Tel. 777 624 165.

stanislav sikora 
– DrOBNÉ DOMÁCÍ OPrAVY 

Provádím drobné domácí opravy v 
bytech i rodinných domech 

tel. 777 204 030 
www.hodinovymanzelkutil.webnode.cz

r E N O V A C E  V A N 
Tel. 776 192 113

servis všech typů oken a dveří. 
Tel. 775 221 281.

„Koberec či sedačka 
– vyčistit je brnkačka!“ 

777/22 66 84 www.trinecky-kuryr.cz

POdnIKateLSKÁ InZeRCe

TŘINEC
Frýdecká 84 (vedle Tesca) 

Telefon: 730 182 731
E-mail: trinec@planeo.cz 

PO – NE: 9.00 – 20.00 hod.

ČESK Ý TĚŠÍN
Jablunkovská 2050/36 (u Tesca) 

Telefon: 603 855 004
E-mail: ceskytesin@planeo.cz 

PO – NE: 9.00 – 19.00 hod.

AKCE PLATÍ POUZE 19. 4. 2018. NEPLATÍ NA ZBOŽÍ V AKCI A NA LETÁKOVÉ POLOŽKY. AKCE NELZE KOMBINOVAT. VÍCE INFORMACÍ NA PRODEJNĚ NEBO NA WWW.PLANEO.CZ.

Nejlevnější čištění koberců a čalounění. Tel. 
604 123 592.

DOMÁCÍ KUTIL 
„TO NEJDE“ JE JEN FRÁZE 

Veškerou práci zvládne 
udělat ve Vašem bytě, domě, 

chatě. Pomůže, opraví, vymění, složí, 
vymaluje, natře, zrenovuje. Včetně 

plovoucích podlah, dlažby, obkladů a 
mnoho jiných prací. Stačí prozvonit. 

Telefon: 725 70 90 67

Žaluzie s mont. 604 192 092.

Žaluzie, síta proti hmyzu a opravy. Čalounic-
tví Starý 558 357 232, 603 355 496.

Opravy žaluzií. 604 889 394.

KRAKOW+ŽIDOVSKÁ ČTVRŤ KAZIMIERZ 
JEDNODENNÍ POZNÁVACÍ ZÁJEZD 

ÚTERÝ 8.5., CENA 590 KČ 
BENFICA.cz, tel. 558 331 959

Pronajmu nebytové prostory v Jablunkově. 
Tel. 775 774 644.

NOVÉ SOLÁRIUM V JABLUNKOVĚ 
Zveme všechny klientky (i muže)  
do SOLÁRIA v naší gynekologické 

ordinaci na adrese Za Učilištěm 635, 
zatím po telefonickém objednání 

mob. 778 005 054 
www.gynpraxe.eu

Permanentní make-up obočí 2200 Kč. www.
mhsalon.cz Tel. 725 026 717, Třinec.

Int. služby. Tel. 704 050 221.

Hotovostní a bankovní půjčky 4000 – 150 
000 Kč. Každý klient navíc obdrží poukázku 
500 Kč na nákup zboží. Hledáme obchodní 
zástupce. Tel. 732 756 000.

Půjčky Třinec: Refinancování půjček až do 
600 000 Kč s úrokem od 5,9 %. M. 778 526 
116.
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ZaMĚStnÁnÍ nabÍZÍ

Přijmeme na HPP do svého kolektivu: 
– řidiče sk. C + profesní průkaz 
– řidiče dodávkového vozidla 

s možností rozšíření oprávnění 
– pracovníka pro zámečnické práce 

Požadujeme: pracovitost, spolehlivost, 
flexibilitu, praxe vítána. Práce i mimo region, 

víkendy a svátky doma. 
Bližší informace: 558 322 246, 602 565 541

Přijmu paní na ŽL – kosmetičku, pedikérku, 
nebo masérku – v Třinci. Tel. 725 026 717.

Přijmeme AUTOMECHANIKA. 
Praxe není podmínkou. 

Chuť k práci a dobrá pracovní morálka 
ano. 

Tel. 777 083 083.

sociální služby města Třince,  
příspěvková organizace 

přijmou uklízečku na dohodu. 
Vhodné pro starobní důchodkyně  

a ženy na mateřské dovolené. 
Tel. 558 993 706, 558 993 717

sociální služby města Třince,  
příspěvková organizace 
Denní stacionář Jantar 

přijmou 
pracovníka v sociálních službách. 

Druh práce: organizování volného času 
pro klienty Denního stacionáře Jantar. 

Info: www.ssmt.cz 
Tel. 558 993 755, 558 993 706

Přijmeme zámečníka-svářeče, místo práce 
KOVOSPORT 
Třinec, a.s., Staré Město 108 (Nový Borek). 
Třinec. Životopis na e-mail: 
sekretariat@kovosport.cz. Tel. 558 331 118.

Hledáme pracovníci na úklid společenských 
prostor v Hotelu Vitality ve Vendryni na noční 
směny. Info: tel. 720 971 981.

Přijmeme řidiče vnitrostátní nákladní 
dopravy (Třinec a okolí). Požadujeme: 
ŘP sk. C, C+E výhodou, profesní průkaz. 
Nabízíme: dobré platové podmínky, 
firemní benefity. Možno i brigádně. 
Zájemci volejte 602 741 691.

Stavební společnost CIESLAR, s.r.o.,  
se sídlem v Bystřici, přijme do hlavního 
pracovního poměru tyto profese: 
Tesaře/stavebního truhláře/sádrokartonáře. 
Může být i absolvent střední školy stavební-
ho směru. 
Nástup možný ihned. 
Hledáme stálé a dlouhodobé zaměstnance. 
Kontakt: tel. 777 148 096, e-mail: info@
cieslarsro.cz

CNS-CENTRUM TŘINEC s.r.o.  
privátní psychiatrická a psychosomatická  
klinika, přijme do svého týmu zdravotní 

sestru, praktickou sestru (zdravotnického 
asistenta) na práci ve dvousměnném  

12hodinovém režimu. 
Nabízíme: 

– práci ve stabilním a přátelském týmu 
– finanční podporu vzdělávání 

– příspěvek na stravování 
– šest týdnů plně placené dovolené 

– mzdové ohodnocení dle mzdových tarifních 
tabulek 

– nadstandardní roční odměny 
Životopisy prosím zasílejte na  
cnscentrumtrinec@seznam.cz

Hledáme prodavačku na HPP do prodejny 
potravin v Neborech. Úvazek 35 hodin týdně, 
ranní a odpolední směny, pondělí až neděle. 
Více informací na tel. 776 611 414.

CNS-CENTRUM TŘINEC s.r.o.  
privátní psychiatrická a psychosomatická 

klinika, přijme do svého týmu sanitářku na 
práci ve dvousměnném 12hodinovém režimu 

Nabízíme: 
– práci ve stabilním a přátelském týmu 

– příspěvek na stravování 
– šest týdnů plně placené dovolené 

– mzdové ohodnocení  
dle mzdových tarifních tabulek 
– nadstandardní roční odměny 
Životopisy prosím zasílejte na  
cnscentrumtrinec@seznam.cz

Přijmeme pracovníka 
SKI areálu SEVERKA 

– řidič lanové dráhy – strojník – vlekař 
– minimálně výuční list  

(technického směru) 
– řidičský průkaz sk. B (C,D,T výhodou) 

– plný úvazek (bonus – stravenky) 
– nástup možný ihned 

kontakt p. Boháč 608 825 038.

Přijmu strojníka na traktobagr. 737 113 530.

Do našeho týmu v Třinci hledáme  
kolegy/kolegyně na pozici:  

sociální pracovník 
a pracovník v sociálních službách. 

Více na www.bunkr.cz

Pekařství Bajusz v Bystřici 
(u hlavní cesty) přijme 

do pracovního poměru pracovnici  
do pekárny k výrobě pečiva. 
3směnný pracovní provoz,  

nástup možný ihned.  
Nevyučené rádi zaučíme.  

Informace tel. 558 352 182, 602 559 
508, firmabajusz@seznam.cz

Kostka-kusy	 .....	470	Kč
Kostka	 .....	450	Kč
Ořech	 .....	440	Kč
Koks	ořech	 .....	680	Kč
Brikety	record	 .....	460	Kč
Ořech	2	hnědý	 .....	330	Kč
Ekohrášek	 .....	450	Kč
Palivové	dřevo-buk	 .....	1100	Kč/
prms

Zájemci o inzerci na stránkách Třineckého hutníku mohou každou  
středu a čtvrtek využít služeb naší inzertní kanceláře ve městě Třinci.  

Inzeráty přijímáme v pobočce na ulici 1. máje 276 (naproti 
vodárně a optice Alfa), Třinec-Staré Město ve středy od 14.00 do 18.00 hodin  

a ve čtvrtky od 8.00 do 12.00 a od 12.30 do 16.00 hodin.
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VYLUŠTĚNÍ KŘÍŽOVKY Z MINULÉHO VYDÁNÍ (Celine Dion): Jediná prohra v životě je neschopnost být šťastný.  
Výherce, kterým je Ing. Jan Vašut z Dobratic, si může výhru vyzvednout do 2 týdnů od zveřejnění. Rozluštění zasílejte do pondělí do 8.00 hod. na adresu redakce nebo e-mailem: halina.gociekova@trz.cz.
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I ve stáří si hlídejte, 
co si dáváte na talíř
ReGIOn Prožívat své stáří v dob-
ré fyzické i psychické kondici a 
v relativním zdraví je přáním 
každého z nás. Kvalitu stárnutí a 
stáří významně ovlivňuje výživa. 
I senioři by si proto měli hlídat, 
aby jim nechyběly některé živiny.

Nutriční specialisté nemají 
žádné univerzální doporučení 
pro výživu ve stáří. Platí, že při 
chronickém onemocnění je důle-
žité dodržovat stanovenou dietu. 
Je třeba dát si pozor na podvý-
živu a nevyřazovat z jídelníčku 
skupiny důležitých potravin, na-
příklad zeleninu nebo maso. Při 
špatném stavu chrupu si pomoci 
pokrájením, pomletím nebo roz-
mixováním pokrmů. Zlepšit chuť 
pokrmu pomůže koření nebo by-
linky. 

JeZte OVOCe a ZeLenInu
V jídelníčku seniorů často chy-
bí čerstvé ovoce a zelenina. Je to 
škoda, protože se tak připravují o 
vlákninu, která je potřebná k pre-
venci zácpy, a důležité vitaminy. 
Neměly by chybět bílkoviny, sa-
charidy, vláknina ani tuky. Starší 
lidé navíc ztrácí pocit žízně a jejich 
organismus pak trpí nedostatkem 
tekutin. Proto by si senioři měli 
nachystat tekutiny na celý den na 
viditelné místo. Dobré je pít čistou 
vodu, čaj nebo vodou ředěné džusy.

KdY ZaČÍnÁ StÁřÍ
Stáří podle světové zdravotnické 
organizace začíná v 60 letech. Za-
tímco v roce 2000 byl podíl osob 
starších 65 let na celkové popu-
laci zhruba 14 %, při posledním 
sčítání lidu v roce 2011 to bylo již 
16 %. V roce 2050 by lidé nad 65 
let měli tvořit přes 30 % české po-
pulace.

VYuŽIJte PřÍSPĚVeK ČPZP
Česká průmyslová zdravotní po-
jišťovna nově letos poskytuje po-
jištěncům od 65 let příspěvek až 
200 Kč na nákup doplňků stravy 
a vitaminů v lékárně. Příspěvek se 

nevztahuje na volně prodejné pří-
pravky s léčivou látkou na tlumení 
bolesti ani na doplatky na léčivé 
přípravky na předpis. Příspěvek je 
možno uplatnit například na pre-
venci zhoršení stavu kloubů, pa-
měti, na imunitu a podobně. Více 
informací najdete na www.cpzp.cz

Česká průmyslová zdravotní 
pojišťovna registruje více než 1,2 
milionu klientů. Třetí největší 
zdravotní pojišťovna v zemi má 
aktuálně 111 poboček po celé 
republice. Klientům spolu s do-
stupnou a kvalitní zdravotní péčí 
nabízí atraktivní programy plné 
výhod, slev a bonusů.  (EM)

Zelenina a luštěniny, základ každé zdravé polévky. Ilustrační foto: EM

SOutĚŽ GaRden FOOd FeStIVaL

Otázka: Který ročník Garden Food Festivalu v Ostravě máme 
před sebou?

a) třetí b) druhý c) pátý

Jméno a příjmení: .............................................................................................

Adresa: .............................................................................................................

Telefon, příp. e-mail: ........................................................................................

Festival plný delikates
OStRaVa Garden Food Festival 
Ostrava se blíží. Již druhý ročník  
se koná o víkendu 5. a 6. května v 
Dolních Vítkovicích.

Na pódiu se představí mnoho 
špičkových šéfkuchařů v čele s mi-
chelinským Radkem Kašpárkem. 
Ten svede v ostravských barvách 
velký kuchařský souboj se ‚Sparťa-
nem‘ Janem Punčochářem. Návštěv-
níci ochutnají exotické pokrmy, 

hamburgery na mnoho způsobů, 
steaky, ryby i regionální dobroty.

Ve spolupráci s pořadateli jsme 
připravili soutěž o vstupenky. Po-
kud chcete poznávat zajímavé chu-
tě světa, stačí odpovědět správně 
na otázku, originál kuponu doručit 
do redakce Třineckého hutníku do 
23. dubna a mít štěstí při losování. 
Vstupenku na neděli 6. května zís-
ká šest čtenářů. (mr)

radek Kašpárek bude vařit v barvách Baníku. Foto: RM

ZAJÍMAVOsTI ,  KŘÍŽOVKA
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HOKEJ Třinecký hokejista Jakub Adámek prožívá možná průlomovou sezonu. Českotěšínský rodák se usadil v reprezentační 
osmnáctce, s níž se teď chystá na MS. Jeho jméno se objevilo i na seznamu možných adeptů na červnový draft do NHL.

adámek zaujal i skauty NHL
LUBOŠ ČErNEK

Adámek přiznal, že ještě před ne-
celým rokem neměl velkou šanci, 
aby si zahrál na mistrovství světa 
do 18 let.

„Postupně jsem se posouval. Na 
prvním kempu jsem začínal pod 
novými trenéry v páté lajně. Ani 
jsem tehdy na mistrovství světa do 
18 let nemyslel. Ale povedly se mi 
přípravné zápasy před Memoriá-
lem Ivana Hlinky, na který mě tre-
néři i vybrali, a skončili jsme druzí. 
To byl velký úspěch, asi můj největ-
ší v kariéře. Už jsem v týmu zůstal 
a odehrál v reprezentaci všech 23 
utkání,“ vysvětlil Adámek.

Urostlý obránce (198 cm, 95 
kg) v této sezoně konečně uplat-
ňuje své fyzické parametry i rady, 
které dostává od trenérů.

„Přitvrdil jsem. Všichni mi 
to pořád opakovali, ale až tuhle 
sezonu víc využívám tuto svou 
přednost. Pomohli mi i trenéři, 
kteří mi na videu přesně ukazo-
vali, co a jak mám v daný moment 
zahrát. Jak dohrát soupeře u 
mantinelu, jak se chovat před brá-
nou. Soupeři nesmím dovolit do-
rážky, musím si i zjednat respekt, 
aby se tam bál chodit. A také jsem 
omezil chyby. Vždy jsem jich dě-
lal hodně, ale teď už jich v mé hře 
moc není,“ vysvětlil.

Adámek jde zlepšení naproti i 
v trénincích. „Pořád dělám něco 
navíc. Když skončí trénink, tak 
ještě zůstávám a přidávám si. Vě-
nuju se hlavně cvikům na střed 

těla. To, abych byl při své výšce 
obratnější a abych měl lepší koor-
dinaci. Měl jsem ji kdysi hroznou, 
byl jsem takový sněhulák. Furt to 
není ono, ale zlepšuju se. I to mi 
pomáhá,“ pokračoval.

Jedno se ale nemění. Útočení 
nechává jiným. „Góly skoro vůbec 
nedávám, nejsem bodový hráč. 
Možná jsem dal v sezoně ve všech 
kategoriích dvě branky. To je sko-
ro nic. Jsem defenzivní bek, mým 
úkolem je bránit a nedostat gól. 

Nesmí přes mě nikdo projít a toho 
se držím,“ podotkl.

MLuVIL I Se SKautY nHL
Výkony Jakuba Adámka vzbudily 
pozornost v zámoří. Zvláště když 
se třineckému obránci vydařil po-
slední reprezentační turnaj do 18 
let, který se hrál v USA.

„Vím, že jsem se objevil i na se-
znamu sledovaných hráčů, kteří 
mají šanci, že budou draftováni. 
Až do této sezony by mě ani nena-

padlo, že by si mě mohl vybrat ně-
jaký tým do NHL. Záleží na MS do 
18 let, které sleduje hodně skautů. 
Muselo by se mi hodně povést. Ale 
ani to by nemuselo stačit,“ řekl.

Několik skautů, kteří mapují 
evropský hráčský trh, ho už ale 
kontaktovalo – například z Wa-
shingtonu a Montrealu. „Nebylo to 
nic zásadního. Vyplnil jsem dotaz-
ník, který měl asi dvě stě otázek, 
všechno v angličtině. Snažím se ji 
učit, ale mám pocit, že si s ní zrov-
na netykám,“ pousmál se Adámek.

Jeho agent pro Severní Ameriku 
je ale jiného názoru. „Pochválil mě 
za ni. Překvapilo mě to. Už vím, že 
se dokážu domluvit. Setkali jsme 
se během turnaje v USA, který mi 
vyšel. Říkal mi, že jdu správnou 
cestou a ať se soustředím na tvr-
dou hru, kterou budou skauti od 
urostlých hráčů sledovat. A ještě 
mi radil, ať hraju jednoduše a ať s 
pukem nic nevymýšlím. Že nejsem 
útočný bek. Říkal mi stejné věci 
jako ostatní,“ dodal.

Adámek je ale nohami na zemi. 
„Vždyť já jsem ještě nehrál ani je-
den zápas v první lize mužů. Jen 
jsem si s nimi párkrát zatrénoval. 
Vidím, jak moc se ještě potřebuju 
zlepšovat. Ve všem. Jsem rád, že si 
mě například ve Frýdku bral stra-
nou po každém cvičení pan Malík 
(asistent trenéra) a radil mi. Hrál 
v NHL, byl to také typ urostlého 
obránce. Jsem za jeho postřehy 
rád. Ale není sám. Těch lidí, kteří 
mi pomohli nebo stále pomáhají, 
je hodně,“ uzavřel.

dětský turnaj 
v šachách
ŠACHY Dalšího turnaje 
Třinecké šachové školy se 
zúčastnilo 56 dětí z šestnác-
ti základních škol Třinecka. 
Mezi sebou se na sedm kol 
utkali mladí šachisté z první 
až páté třídy a z každé ka-
tegorie si nejlepší šachisté 
odnášeli medaile, poháry a 
diplomy.

Turnaj, který nesl název 
O krále a královnu černého 
království, se hodně povedl 
našim nejmenším.

Králem prvňáků se stal 
Ondřej Boff (ZŠ Zátopko-
vých), který získal 5,5 bodů 
a v celkovém pořadí se 
umístil na neuvěřitelném 
třetím místě.

Druhý prvňák Marek Kož-
doň (ZŠ Bystřice) získal 4,5 
bodů a Dominik rotter (ZŠ 
Bystřice) 3,5 bodů.

Králem druháků se stal 
Mateusz Mokrosz (PsP g. 
Przeczka) a královnou Neli 
Krišicová (ZŠ P. Bezruče), 
ve třetích třídách zvítězili 
Matyáš golec (ZŠ smilovice) 
a Karolina Žmija (PsP g. 
Przeczka).

Mezi čtvrťáky byli nejlepší 
Matěj strokosz (ZŠ Koper-
níkova) a Antonie Ponczová 
(Jubilejní Masarykova 
ZŠ). Nejlepším páťákem a 
zároveň králem Černého 
království se stal rudolf 
Kraus (PsP g. Przeczka) a 
královnou turnaje se stala 
Agnieszka Kuźma (PsP Ven-
dryně). (sJ)

Zápasníci opět zazářili na MČR
ZÁPaS Třineckým zápasníkům se 
vydařilo žákovské a juniorské mis-
trovství ČR ve volném stylu. I přes 
značnou konkurenci 187 závodní-
ků získali čtyři z pěti svěřenců tre-
néra Libora Lipowského medaili.

Tu nejcennější vybojoval David 
Pastor v žácích do 85 kg. Do finá-
le postoupil po třech suverénních 
výhrách a v závěrečném boji zví-
tězil 5:0. V celém turnaji nezískal 
proti němu žádný zápasník ani 
bod a titul mistra ČR je proto zcela 
zasloužený.

Také David Janošek se protlačil 
v žácích do 68 kg po třech výhrách 
až do finále. V něm nestačil na vol-
nostylařského specialistu z Vítko-
vic, ale i stříbro je pro třineckého 
zápasníka první velkou medailí.

Tomáš Trojka byl v žácích ve 
váze 75 kg blízko boji o nejcen-
nější kov. Semifinálové utkání 
ale přes jasnou převahu po chybě 
nakonec ztratil. Přesto je i bronz 
úspěchem, zvlášť když vezmeme 
v úvahu, že je Trojka v žácích prv-
ním rokem.

Mezi juniory se tentokrát 
příliš nevedlo ve váze do 65 kg 
Jakubovi Supíkovi. Jeho výkon 
ovlivnily zdravotní problémy a 
po dvou porážkách vypadl ze 
soutěže.

Radek Szkandera naopak pře-
kvapil v hmotnosti do 74 kg a s 
přehledem postoupil po dvou vý-
hrách do finále. Zde sice podlehl 
zkušenějšímu Spivákovi z Plzně, 
přesto je pro něho stříbrná me-
daile a předvedený výkon velkým 
úspěchem. (LIP)

Jakub Adámek byl letos vybrán i mezi deset nejúspěšnějších mladých 
sportovců našeho regionu.  Foto: Petr Rubal

bystřický běh přilákal 
dvě stovky závodníků

bĚH Na dvě stě zájemců přilákal 
první ročník bystřického běhu 
Alis Run, kde se startovalo nejen 
v hlavním, ale i hobby a dětském 
závodě. Výtěžek ze vstupného a 
dobrovolných darů dosáhl 10 ti-

síc a poputuje sdružení Zdravotní 
klaun.

Kromě dospělých a dětí se zú-
častnil i 84letý závodník. O zpes-
tření programu se postaral Jakub 
Solowski a bříšní tanečnice. (fm)

Házenkáři se v úvodu jara trápí
HÁZenÁ Třineckým házenkářům 
se vůbec nevydařil začátek jarní 
části. Ve skupině o 7. až 14. místo 
ve třetí lize prohráli oba domácí 
duely. S Trnávkou 19:23, s Pasko-
vem 22:33.

V kádru Třince došlo během 
zimní přestávky k minimálním 
změnám, ale v obou utkáních po-
strádal trenér Jan Zamarski šest 
hráčů. A to je dost.

I přes četné absence bylo střet-
nutí s Trnávkou velmi vyrovnané. 
„V první půli se dařilo zejména 
mladým třineckým spojkám Wal-
kovi a Lyskovi. Oproti podzim-
ním zápasům předvedli naši hráči 
mnohem lepší obranu, za kterou 

držel naše naděje na výhru skvě-
lým výkonem brankář Ondřej 
Bonček. O výsledku utkání roz-
hodla pasáž z kraje druhé půle, 
kdy jsme neskórovali, obdrželi 
šest branek a navíc se nechali 
dvakrát zbytečně vyloučit,“ vy-
světlil Zamarski.

Jehož svěřenci se ještě příblíži-
li soupeři v závěru na rozdíl dvou 
branek. Více jim ale zkušený sou-
peř už nepovolil.

Proti Paskovu se třinečtí hráči 
drželi do stavu 9:9. „Hosté poté 
přidali na důrazu, začali hrát pří-
močařeji a jejich náskok narostl 
až na poločasový výsledek 16:12,“ 
řekl k utkání trenér Zamarski.

Po přestávce se obrázek hry 
nezměnil. „Bohužel se nám již tra-
dičně nepovedl úvod druhé půle a 
patnáct minut před koncem zápa-
su vedli hosté již o deset branek. 
Paskov utkání dovedl ke zdárné-
mu konci a vítězství si zcela za-
sloužil. Hrál rychlejší a účinnější 
házenou,“ vysvětlil.

Start jarní části neodráží po-
vedenou zimní přípravu. „Kon-
dici jsme udržovali klasickým 
fotbálkem, nohejbalem nebo te-
nisem. Od února jsme pak přešli 
na režim s míčem a myslím si, že 
většina tréninků měla lepší kva-
litu než v minulosti,“ uzavřel Jan 
Zamarski. (lc)

třinec hostí Český pohár v bikrosu
BIKrOs Třinecký oddíl bikrosu hostí o víkendu na své trati na Lesní 
první dvě kola Českého poháru. Úroveň obou závodů bude vysoká, 
protože se ho účastní i čeští reprezentanti. V sobotu začínají první 
jízdy od 12.40 a v neděli od 10.15.

součástí akce je i nábor. Členové třineckého oddílu bikrosu 
budou všem zájemcům k dispozici. Zodpoví dotazy a vysvětlí jim, co 
všechno obnáší provozování tohoto adrenalinového sportu. (lc)

Bystřických běhů se nezaleklo ani něžné pohlaví. Foto: archiv organizátorů
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Výsledky regionálního fotbalu

ČeSKÝ tĚŠÍn – ORLOVÁ 1:2 (0:1)
BrANKY: 82. Kiška – 39. N´Da, 52. Věčorek
ČEsKý TĚŠÍN: gradek – Bolek (72. Kiška), Buzek, rac, Byrtus (83. Že-
brok) – Vlachovič (64. Konečný), sostřonek, Kantor (70. s. Zogata), 
Hradečný – Mendrok – Folwarczny. Trenér: Beneš

bYStřICe – StOnaVa 2:0 (0:0)
gÓLY: 70. Pěla, 88. Liberda
BYsTŘICE: galusík – Fober (86. staniek), B. Kreželok, Martinčík, Zou-
bek – Pěla, Buryan, Kantor, Liberda – Kisza (61. Badura) – L. Teofil. 
Trenér: Černek

JabLunKOV – SedLIŠtĚ 4:1 (2:1)
BrANKY: 6. r. szotkowski, 17. M. Hudzieczek, 47. T. Nieslanik, 89. 
rusnok – 13. Foukal.
JABLUNKOV: Bruk – Komár, Bulawa, M. Hudzieczek, M. Cienciala – r. 
szotkowski Hupka, A. Nieslanik (54. Pustka), T. Martynek (79. M. si-
kora) – raszka (65. rusnok), T. Nieslaník (83. M. Kluz). Trenér: s. Kluz

VendRYnĚ – LIbHOŠŤ 0:1 (0:1)
BrANKA: 12. Bátria.
VENDrYNĚ: Kolarczyk – szymczyk, Fojcik, Jochymek, Palik (71. D. 
sikora) – Kuczynski, Divina, Hulboj, Pilch – Javorek (46. guznar), 
Mitrenga (69. Neuman). Trenér: D. Martynek

VĚřŇOVICe – HnOJnÍK 4:1 (2:0)
gÓLY: 26. a 43. Wojtas, 46. a 83. Čerešňa – 88. Walica.
HNOJNÍK: M. Klus – T. Jantoš, Bauman, J. Kroužek, Oborný – Kozel, 
Walica, sýkora, Franek – P. Jantoš, T. Kroužek. Trenér: grygar.

PetROVICe – SMILOVICe 2:2 (2:1)
gÓLY: 38. Madari, 44. Kumpán – 17. a 77. Topiarz.
sMILOVICE: Bašanda – roman Barteczek (75. Bodeček), Junga, 
Kocur, Kohut – rusek (71. r. Cienciala), Dytko, radek Barteczek, 
Topiarz, Baron (69. Balvar) – Przyczko. Trenér: smatana

nÝdeK – RaŠKOVICe 0:4 (0:3)
gÓLY: 17. a 82. Mikyska, 43. Preči, 45. Vojkovský.
NýDEK: Kantor – Pyszko (75. gajdzica), Tlacháč, Mazurek, Cienciala, 
Bielesz – rakowski (78. Marosz), sikora, spratek, Filipczyk (46. Klar) 
– Brzezina. Trenér: Marsin.

FOTBAL Třinečtí fotbalisté jsou prvním týmem, který sebral vedoucí Opavě na jaře body. 
Naši hráči remizovali na hřišti lídra před televizními kamerami 1:1.

Třinec obral lídra
LUBOŠ ČErNEK

„Bod je pro obě mužstva spraved-
livý. Opava velice dobře kombino-
vala a držela balon, vesměs jsme 
se bránili. Stálo nás hodně sil zís-
kat míč a zaútočit. Dali jsme první 
gól, ale věděl jsem, že to bude ještě 
hodně těžké, protože soupeř u nás 
na podzim vyrovnal z 1:3. Podržel 
nás i Paleček, inkasoval až ve dru-
hé půli poté, kdy smolně podklou-
zl Joukl. Ale remíza je zasloužená, 
i když vyhrát mohla obě mužstva 
a do posledních vteřin to bylo ote-
vřené. Každý mohl dát gól,“ hodno-
til zápas třinecký trenér Jiří Neček.

Třinec remizoval na jaře v pěti 
ze šesti odehraných zápasů. „Když 
vynechám Hradec, tak nás nikdo 
nepřehrál. V Opavě jsme ukázali 
sílu a věřím, že ji potvrdíme i teď v 
pátek (od 17.00) doma s Vítkovice-
mi,“ uzavřel kouč.

bystřice vynulovala kanonýra
FOtbaL Fotbalisté Bystřice pora-
zili doma v I.A třídě silnou Stona-
vu 2:0. Základem úspěchu bylo, že 
se jim povedlo vynulovat s 18 góly 
nejlepšího střelce soutěže Josefa 
Zollera. Hostující kanonýr má v 
této sezoně na kontě více branek 
než celý tým Bystřice (16).

„Hodně to na něho hráli a měl 
šance, ale gólman Galusík byl celý 
zápas excelentní,“ řekl trenér 
Bystřice Zdeněk Černek. „Hosté 
měli herně trošku navrch. Začali 
jsme aktivně, ale po naší první 
šanci převzal soupeř otěže. Hráli 

v první půli s větrem, rezignovali 
na postupný útok a míče jednodu-
še nakopávali. Dělali nám problé-
my. Galusík chytil dvě gólovky a 
ze standardky ještě jejich střela 
lízla vnější tyč,“ pokračoval.

Stonava měla zápas ve své režii 
ještě dvacet minut ve druhé půli, 
zhruba do prvního inkasovaného 
gólu. „Nebyli jsme lepší, ale pro-
duktivnější. Většinou hrajeme 
fotbal a nebodujeme. Teď jsme si 
ale dokázali, že umíme vyhrávat 
zápasy, ve kterých je soupeř kva-
litnější,“ těšilo ho.

Jablunkov porazil poslední 
Sedliště bez větších problémů 4:1. 
Oba týmy před startem jarní čás-
ti dělilo jen pět bodů, nyní rozdíl 
narostl na dvanáct bodů.

„Kluky jsem nabádal, ať zápas 
neberou na lehkou váhu. Co tu tré-
nuju, tak jsme s posledním týmem 
snad vždy prohráli. Nepodcenili 
jsme to a s přístupem i hrou jsem 
velmi spokojený,“ uvedl trenér 
Jablunkova Stanislav Kluz. „Roz-
hodla větší fotbalová kvalita a také 
zkušenost, protože v sestavě měli 
hodně mladých kluků. Řekl bych, 
že už staví mančaft směrem do 
budoucna. Připadalo mi, jako by 
na záchranu rezignovali,“ dodal.

Jablunkov odskočil na rozdíl 
čtyř bodů i Vendryni, která pod-
lehla Libhošti 0:1. „Inkasovali 
jsme gól z ničeho. Jinak jsme se 
soupeřem svedli vyrovnanou par-
tii, ve druhém poločase jsme byli 
lepší. Bohužel se ale od nás odklo-
nilo střelecké štěstí. I náš gólman 
nás ale dost podržel,“ uvedl Lu-
káš Martynek, vedoucí Vendryně, 
která během zimy obměnila kádr 
a drtivá většina hráčů nemá s tak 
vysokou soutěží zkušenosti.

„Podruhé jsme si ověřili, že to 
jde a že máme šanci, abychom 
uhráli nějaké body a zachránili se. 
Máme z toho dobrý pocit a dostá-
váme hodně pozitivních ohlasů. 
Mnoho lidí jsme svým výkonem 
překvapili,“ těšilo ho. (lc)

Projevila se česká povaha
FOtbaL Trenéra Smilovic Pavla 
Smatanu těšilo, jak jeho svěřenci 
minulý týden dodrželi taktiku 
a jak přehráli silné Věřňovice. I 
proto se řídil heslem, že vítězná 
sestava se nemění. Jenže hráči vý-
kon nezopakovali a remizovali na 
hřišti Lokomotivy Petrovice 2:2.

„To už je taková mentalita čes-
kého národa. Bohemka minulý tý-
den porazila (první) Plzeň a další 
zápas prohraje s (posledním) Baní-
kem. To se objevilo i u nás, soupeře 
jsme podcenili. Kvalita byla jed-
noznačně na naší straně, ale kluci 
si mysleli, že se soupeř asi porazí 
sám. Nechtělo se jim běhat, vy-
pracovali jsme si málo příležitostí. 
Hlavy to nedaly. Darovali jsme jim 
dva body,“ zlobil se Smatana.

Hnojník odnesl minulé selhání 
Věřňovic, kde prohrál vysoko 1:4. 
„Zápas mi začal už v osm ráno, 
protože jsem sháněl hráče. Jakmi-

le jeden kývl, druhý vypadl. Jsem 
rád, že jsme se vůbec sešli v jede-
nácti,“ řekl trenér David Grygar.

Hnojník prohrál i třetí utkání, 
celkově má na jaře skóre 1:10. „Ale 
dvakrát jsme se utkali se silnými 
mančafty. Herně to ani tady ne-
bylo špatné, rozhodující byl asi 
gól do šatny na 2:0. Jakoukoli naši 
další snahu uťal rychlý třetí gól po 
přestávce a zápas se pak v klidu 
dohrával. Těší mě, že jsme vstřelili 
alespoň první jarní gól,“ dodal.

Nýdek doma podlehl Raškovi-
cím 0:4. „Výsledek je krutý. Bojo-
vali jsme, obě mužstva si vytvoři-
la stejný počet šancí, ale rozhodla 
efektivita a závěr prvního polo-
času. Mohli jsme vyrovnat na 1:1, 
ale z protiútoku hosté zvýšili. A 
ještě jsem chvíli nato dal vlastní 
gól. Raškovice ale ukázaly, že jsou 
nahoře oprávněně,“ řekl obránce 
Nýdku Pavel Mazurek. (lc)

Oba zápasy s Opavou skončily v této sezoně po boji remízou. Foto: Petr Rubal

Martin Pěla (vpravo) vstřelil vítězný gól Bystřice. Foto: Roman Baselides

Těšín dojel na profesorský fotbal
FOtbaL Fotbalisté Českého Těšína 
si zkomplikovali boj o záchranu v 
krajském přeboru. V souboji dvou 
nejhorších týmů nastoupili v plné 
síle, ale podlehli doma Orlové 1:2 
a zůstali poslední.

„Až posledních dvacet minut 
jsme hráli podle mých představ. 
Snížili jsme a mohli jsme i vyrov-
nat nebo otočit zápas na svou stra-
nu. Soupeře jsme uzamkli. Trefili 

jsme tyč, jednou míč vyhlavičko-
vali z brankové čáry, ještě jsme 
napálili z pětky míč do gólmana. 
Kdybychom takhle hráli od začát-
ku, vyhrajeme. Ale za předchozí 
vlažný výkon jsme si nezasloužili, 
abychom bodovali,“ přiznal trenér 
Českého Těšína Richard Beneš.

Zklamal ho zejména přístup 
hráčů. „Když se hraje o záchranu, 
tráva musí hořet. Hráli jsme to se-

dmdesát minut jak staří pánové, 
profesorsky. Drželi jsme více ba-
lon, ale chyběl nám drajv, srdíčko. 
Kluci si asi mysleli, že to uhrají 
fotbalovostí, ale někdy stačí jen 
běhat a dřít. Soupeř nám ukázal, 
jak se bojuje o záchranu, z toho 
si musíme vzít příklad,“ podotkl.

Český Těšín je deset kol před 
koncem poslední, ale soupeře 
před sebou má na dostřel. (lc)

Opava – třinec 1:1 (0:1)
gÓLY: 58. Hrabina – 23. Šumbera. rozhodčí: Příhoda. ČK: 90. Po-
spěch. Diváci: 6028
TŘINEC: Paleček – Ilko, Čelůstka, reintam (81. Velner), Bedecs, 
Janoščín – Buchvaldek (72. Masař), Vaněk, Šumbera, Joukl (Janošík) 
– Juřena. Trenér: Neček
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Kovařčíkovi aspirují 
na cenu pro nováčka roku
HOKeJ Třinečtí útočníci Michal a 
Ondřej Kovařčíkovi byli v anketě 
Nováček roku, kterou pořádá Čes-
ká televize, vybráni do finálové 
trojice. Oba sourozence doplňuje 
Šimon Stránský z Vítkovic

„Překvapilo mě to hodně, vů-
bec jsem to nečekal a jsem po-
ctěn, že mě někdo do takovéto 
ankety zařadil,“ uvedl Ondřej 
Kovařčík, který na sebe upozor-
nil hlavně v play off. Pardubicím 
nasázel v rozhodujícím utkání ha-
ttrick, celkově si ve 13 zápasech 
připsal deset bodů (5+5)

„Tipovat nebudu, ale přál bych 
to bráchovi,“ pokračoval dvaadva-
cetiletý útočník. Jejich nevlastní 
otec Jaroslav Fleischmann řekl, 
že Ondřej by si cenu zasloužil za 
své výkony více.

„Nepociťuji, že mi to přejou 
doma víc, to zas ne. Myslím, že 

budou stejně rádi, ať už to vyhraje 
brácha, nebo já,“ dodal.

Nominaci mezi tři nejlepší 
nováčky nečekal ani jeho o rok 
mladší sourozenec. „Moc mě to 
těší. Navíc jsem ve finále i s brá-
chou, o to víc je to cennější,“ uvedl 
Michal Kovařčík.

„Můj tip na vítěze je jednoznač-
ný. Vyhraje Ondra. Cítím to úplně 
stejně, jak to řekl Jarek. Ondra byl 
vždycky pracovitější a hodně si to 
zaslouží. Přál bych mu to. Mezi 
námi nikdy nebyla žádná rivalita, 
navzájem si přejeme to nejlepší,“ 
dodal Michal Kovařčík, který v 
letošním play off zaznamenal bi-
lanci 2+1.

V historii třineckého klubu 
vyhráli anketu Nováček roku dva 
hráči. Rostislav Martynek v roce 
2003 a Václav Pletka ještě o čtyři 
roky dříve. (lc)

V ÝSLedKY OCeLÁřŮ V MInuLÉM tÝdnu

Třinec – Brno 5:1 (2:1, 1:0, 2:0)
BRANKY A NAHRÁVKY: 2. Marcinko (Hrňa, Dravecký), 6. Krajíček 
(Polanský, Musil), 23. Petružálek (Hrňa, Doudera), 47. Petružálek 
(Rákos, Cienciala), 58. Chmielewski (Marcinko) – 10. Haščák (Zaťo-
vič, Holík).
Rozhodčí: Pešina, Hejduk – Hynek, Lhotský. Vyloučení: 5:9, navíc 
Vondráček (Brno) 10 min. Využití: 1:0. Diváci: 5200 (vyprodáno). 
Stav série: 1:0.
TŘINEC: Hrubec – Krajíček, Doudera, Musil, Kovář, Matyáš, Linhart 
– Petružálek, Cienciala, Rákos – Hrňa, Marcinko, Dravecký – Sva-
čina, Polanský, Adamský – O. Kovařčík, M. Kovařčík, Chmielewski. 
Trenéři: Varaďa a Zadina.
BRNO: Čiliak – Němec, Barinka, Krejčík, Gulaši, Bartejs, Malec, 
Štencel – Erat, Hruška, R. Zohorna – Haščák, P. Holík, Zaťovič – H. 
Zohorna, Nečas, Mallet – Vondráček, Čermák, Vincour. Trenéři: 
Zábranský st., Pokorný a Horáček.

Třinec – Brno 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)
BRANKY A NAHRÁVKY: 36. Polanský (Krajíček, Svačina), 57. Polan-
ský (Cienciala, Krajíček) – 7. Hruška (Krejčík, Gulaši), 24. Hruška 
(Krejčík, Erat), 41. Zaťovič (Holík).
Rozhodčí: Hodek, Hradil – Lederer, Tošenovjan. Vyloučení: 4:7, navíc 
Chmielewski 5 min. a do konce utkání – Gulaši 10 min. Využití: 1:0. 
Diváci: 5200 (vyprodáno). Stav série: 1:1.
TŘINEC: Hrubec – Krajíček, Doudera, Musil, Kovář, Matyáš, Linhart 
– Petružálek, Cienciala, Rákos – Hrňa, Marcinko, Dravecký – Sva-
čina, Polanský, Adamský – O. Kovařčík, M. Kovařčík, Chmielewski. 
Trenéři: Varaďa a M. Zadina.
BRNO: Čiliak – Němec, Barinka, Krejčík, Gulaši, Bartejs, Malec – 
Erat, Hruška, R. Zohorna – Haščák, Holík, Zaťovič – H. Zohorna, 
Nečas, Mallet – Vincour, Čermák, Horký – Vondráček. Trenéři: 
Zábranský st., Pokorný a Horáček.

Ve středu a čtvrtek se 
bude fandit i na náměstí
třIneC Finálové zápasy s Kometou, 
které odehrají třinečtí hokejisté v 
Brně, můžou fanoušci sledovat v 
přímém přenosu prostřednictvím 
velkoplošné obrazovky na náměstí 
Svobody v Třinci. První zápas začí-
ná 18. dubna od 17.20, druhý o den 
později od 17.00.

„Fandíme sportu a moc si po-
važujeme, že se u nás hraje tak 
skvělý hokej, proto chceme umož-
nit fanouškům, aby mohli stře-
deční a čtvrteční finálové zápasy 
s Kometou Brno sledovat společ-
ně,“ uvedla starostka Třince Věra 
Palkovská.  (th)

HOKEJ Třinecký hokejista Jiří Polanský označil první dva finálové zápasy, po kterých je 
stav série 1:1, jako oťukávací. Oceláři nejdříve porazili brněnskou Kometu přesvědčivě 5:1, 
ve druhém utkání uhájil obhájce titulu se štěstím výhru 3:2.

Finále je vyrovnané
LUBOŠ ČErNEK

„Zjistili jsme, co hraje Kometa. 
Oni zjistili, co hrajeme my. Teď už 
to bude o drobnostech, o srdci a o 
tom, kdo to bude chtít více,“ myslí 
si Polanský.

Třinec hýřil v prvním utkání 
od začátku aktivitou. Kometu 
předčil pohybem, napadáním a už 
v čase 5:46 vedl 2:0. „Možná jsme 
je trochu zaskočili. Takový úvod 
vám zlehčí nohy a psychicky vám 
velmi pomůže,“ řekl Jakub Petru-
žálek, autor dvou branek.

„Bylo by super, kdybychom na 
ně v Brně nastoupili a hráli jako v 
prvním zápase. Když jsme v útoč-
ném pásmu a jsme na puku, tak 
jsme silní a vytváříme si šance,“ 
přidal gólman Šimon Hrubec svůj 
postřeh před přesunem do jiho-
moravské metropole.

Třinecký brankář popsal 
všechny tři inkasované góly ve 
druhém zápase jako smolné. Prv-
ní dva padly po tečích, při třetím 
mu Lukáš Krajíček zastínil vý-
hled.

„Věřím, že se příště přikloní 
štěstí na naši stranu,“ řekl Hru-
bec. Narážel i na situaci ze závěru 
utkání, když Aron Chmielewski 
trefil brankovou konstrukci.

„Čiliak se posouval k levé tyči 
a chtěl jsem puk dostat za jeho 
beton. Měl jsem pak hokejku na 
dlouhou ruku a na sněhu mi to 

sjelo a puk šel do tyče. Bohužel,“ 
popsal situaci Chmielewski, který 
se v obou utkáních zapojil do hro-
madné strkanice.

Dokonce shodil i rukavice a 
pustil se do Michala Gulašiho. 
„Byl jsem trochu naštvaný, že 
jsme nevyužil šanci v závěru. Ale 
o to nešlo. Viděl jsem, že kamarád 
leží na zemi, ale ani nevím, kdo 
to byl, a dva soupeřovi hráči mu 
dávali rány do hlavy zezadu a do 

zad. To jsem nemohl nechat jen 
tak, proto jsem tam přijel, abych 
ho bránil,“ vysvětlil Chmielewski, 
jak vznikla jeho potyčka.

Polský útočník před utkáním v 
Brně vyzdvihuje, že v této sezoně 
odvezli z ledu obhájce titulu čtyři 
body. Sám se podílel jednou tre-
fou na výhře 3:2. „Když tam bu-
deme hrát stejně jako v základní 
části, máme slušnou šanci,“ uza-
vřel Aron Chmielewski.

Cienciala žije svůj dětský sen
HOKeJ David Cienciala chodil od-
mala na hokejové zápasy Ocelářů 
a vzhlížel k tehdejším hráčům 
áčka. Ve skrytu duše si přál, aby si 
jednou v dresu Ocelářů zahrál o 
titul. Svým snem právě žije, navíc 
patří k tahounům týmu.

Ani v těch nejšílenějších před-
stavách ho ale v té době nenapad-
lo, že zazáří sedmi asistencemi v 
jednom utkání. A že povede pro-
duktivitu play off. „Jestli to není 
tím sluníčkem, které touto dobou 
vždy vyleze,“ rozesmál se Cienciala 

na tím, že vede kanadské bodová-
ní (6+9). „Nevím, čím to je. Je mož-
né, že mi pomáhá povaha. Nejsem 
nervózní a tíha play off mě moc 
nesvazuje. Beru to jako normální 
zápas,“ vysvětlil svůj přístup.

Stejně se staví k finále. Jde o 
hodně, ale větší tlak si k tělu ne-
připouští. „Naopak. Neskutečně 
se těším na každý zápas. Je snem 
každého hrát finále a není zapo-
třebí se nějak stresovat. Měli by-
chom si to všichni užít,“ vysvětlo-
val svůj postoj třinecký útočník.

Pousmál se i nad hláškou pro-
cházejího Rostislava Martynka. 
Další odchovanec Ocelářů prone-
sl, že má Cienciala repre formu. 
„Podařilo se mi pár zápasů,“ odbyl 
téma nároďáku.

Herní pohodu využívá i tre-
nér Václav Varaďa, který posunul 
Ciencialu do prvního útoku. „V 
Třinci jsou tak kvalitní hráči, že 
je to fakt jedno, s kým nastupuje-
te. Teď je v šatně taková perfektní 
parta, že je pecka tam být. Už od 
letní přípravy je tady sranda, není 
tu žádný rozvraceč a všichni táh-
neme za jeden provaz. Myslím, že 
je to vidět i na ledě,“ uzavřel. (lc)

Aron Chmielewski trefil v závěrečných sekundách tyč. Foto: Petr Rubal

David Cienciala přihrál v obou finálových zápasech na gól. Foto: Petr Rubal
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